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SANTRUMPOS  

 

ATLS – Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema 

BNP / BVP – Bendrosios nacionalinės pajamos / bendrasis vidaus produktas 

DV – Darnus vystymasis 

DVD 2030 – Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030 

DVT – Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslai  

ES – Europos Sąjunga  

JT / JTO – Jungtinės Tautos / Jungtinių Tautų Organizacija  

LR – Lietuvos Respublika  

LRBP – LR bendrasis planas  

NPP – Nacionalinė pažangos programa  

MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

SDSN – Sustainable Development Solutions Network  

ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos  
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Šios rekomendacijos yra „Kurk Lietuvai” projekto „Darnios Lietuvos link: darnaus vystymosi tikslų 
integravimas į valstybės strateginius dokumentus“ (2018 rugsėjis - 2019 kovas) dalis. Projektui 
įvykdyti buvo parengta esamos situacijos analizė, kurioje įvertintas Lietuvos darnaus vystymosi 
tikslų (DVT) įgyvendinimo progresas bei identifikuotas poreikis lokalizuoti (t.y., pritaikyti Lietuvos 
kontekstui) DVT uždavinius bei integruoti juos į strateginius šalies dokumentus. Taip pat atlikta 
užsienio gerųjų praktikų analizė, kurioje apžvelgtos JTO rekomendacijos DVT lokalizavimo 
procesui bei gerieji DVT įgyvendinimo pavyzdžiai iš Vokietijos, Slovėnijos ir Nyderlandų.  

Projekto metu įvykdyta viešoji konsultacija susidėjo iš dviejų dalių - giluminių interviu bei dirbtuvių 
Darnaus vystymosi tikslų lokalizacijos forumo metu. Šių rekomendacijų turinys remiasi viešosios 
konsultacijos metu surinkta informacija.  

Šios rekomendacijos bus naudojamos rengiant šalies strateginius dokumentus (daugiau žr. 10 
psl.), tačiau tikimasi, jog jos taip pat bus naudingos savivaldybių strateginių veiklos planų rengimui.  
Žemiau pateikiama projekto eigos vizualizacija (pav. 1).  

Pav. 1. „Kurk Lietuvai” projekto „Darnios Lietuvos link: darnaus vystymosi tikslų integravimas į valstybės strateginius 
dokumentus“ eigos vizualizacija 

a 

 

KAS YRA DARNUS VYSTYMASIS?  
 

Vienas iš būdų spręsti daugialypes problemas 
pasaulyje ir Lietuvoje bei pasiekti holistišką 
augimą yra užtikrinti darnų vystymąsi. Darnus 
vystymasis tenkina žmonijos reikmes dabar, 
neapribodamas ateities kartų galimybių tenkinti 
savąsias1. Jis remiasi trimis pamatinėmis 
dimensijomis – ekonomikos augimu, 
visuomenės gerove bei aplinkos kokybe, 
užtikrinant subalansuotą visų dimensijų 
vystymą, neprioretizuojant nei vienos kitų dviejų 
sąskaita (pav. 2).  

                                                             
1 JTO, 1987 

Pav. 2. Darnus vystymasis 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/09/Esamos-situacijos-ap%C5%BEvalga-DVT.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/09/U%C5%BEsienio-gerosios-praktikos-DVT.pdf
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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Svarbu paminėti, jog anglų k. sąvoka sustainable development kartais verčiama kaip darni plėtra, 
subalansuota plėtra, tvarus vystymasis, harmoningas vystymasis2. Nors ir egzistuoja skirtumai tarp 
naudojamų sąvokų, jos visos pabrėžia ilgalaikę plėtrą siekiant subalansuoti šias tris dimensijas, 
neviršijant jų ribų bei užtikrinant gerovę ateities kartoms. Projekto eigoje, pokalbių su darnaus 
vystymosi ekspertais metu, dažnai išreikšta mintis, jog tikslingiau būtų naudoti terminą tvarus 
vystymasis – toks išsireiškimas pabrėžia ilgalaikio, į ateitį orientuoto vystymosi poreikį bei yra 
tikslesnis anglų k. žodžio sustainable vertinys. Dėl įtvirtintos DVT terminologijos, šiose 
rekomendacijose naudojama ši sąvoka, nors pripažįstama, jog darnų vystymąsi svarbu vertinti 
ilgalaikiškumo perspektyvoje. 

   
DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI 

 

Siekdama užtikrinti darnų valstybių vystymąsi, 2015 m. JTO patvirtino 17 Darnaus vystymosi tikslų, 
apimančių socialinės aplinkos gerinimo, ekonominio vystymosi, aplinkosaugos bei 
bendradarbiavimo sritis (pav. 3). Kiekvienas iš šių tikslų turi atskirą sąrašą uždavinių (iš viso 169), 
kurių įgyvendinimui matuoti siūlomi įvairūs rodikliai (iš viso 232). Tikslų įgyvendinimui 
įsipareigojusios visos JTO narės valstybės. Pirmas žingsnis to link - uždavinių ir indikatorių 
lokalizavimas. Tai reiškia, jog DVT yra pritaikomi šalies kontekstui ir įtraukiami į nacionalinius teisės 
aktus bei strateginius dokumentus, jiems įgyvendinti sukuriamas planas ir biudžeto skirstymas bei 
aktyviai ieškoma partnerių visuose sektoriuose šiam tikslui realizuoti. Visi DVT yra glaudžiai susiję 
vienas su kitu, tad jų įgyvendinimas yra paremtas tarpsektorinių sprendimų radimu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS DVT ĮGYVENDINIMO KONTEKSTAS 

 
Pagal bendrinį visų tikslų įgyvendinimo indeksą (angl. Global Index Score) šiuo metu Lietuva yra 
36-oje vietoje (iš visų JTO priklausančių narių) ir atsilieka nuo kaimyninių šalių (Estija 16-oje, Latvija 
27-oje, Lenkija 32-oje vietose)3. Tačiau net toks įvertinimas turėtų būti laikomas pernelyg 
optimistišku. Prieš Lietuvai tampant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare, 
Global Index Score 2018 vertinimuose ji buvo skiriama prie mažiau išsivysčiusių šalių grupės - 
Rytų Europos ir Centrinės Azijos regiono, todėl ir DVT reikalavimai buvo taikomi mažesni (tuo 
tarpu Latvijai ar Estijai, kaip EBPO narėms, taikytinų indikatorių buvo daugiau). Būtent dėl to 

                                                             
2 Juknevičienė, Kareivaitė, 2012 
3 SDG Index and Dashboards Report, 2018 

Pav. 3. JTO Darnaus vystymosi tikslai (2015) 

https://www.researchgate.net/publication/277010871_Institucines_dimensijos_vaidmuo_darnaus_vystymosi_koncepcijoje
https://dashboards.sdgindex.org/#/LTU
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 Lietuvos vertinimuose galima išvysti žalia spalva pažymėtus DVT 1 („jau įgyvendintas”) ir DVT 4 
(„bus įgyvendintas iki 2030”) (pav. 3), nors realių problemų tiek skurdo, tiek švietimo srityse 
Lietuvoje yra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 4. Lietuvos 2018 DVT įgyvendinimo įvertinimas4 

 
Vertinant Lietuvos strateginius dokumentus DVT atžvilgiu, visų pirma verta paminėti, jog 2018 m. 
Lietuva Jungtinėms Tautoms pirmąsyk pateikė savanorišką nacionalinę ataskaitą DVT 
įgyvendinimo įvertinimui5. Ši ataskaita apžvelgia Lietuvos pasiekimus darnaus vystymosi srityje. 
Visgi ekspertai pažymi, jog šiai ataskaitai trūksta kritiškumo, spragų Lietuvos darnaus vystymosi 
politikoje identifikavimo. Svarbu užtikrinti reguliarų ataskaitų rengimą, naudoti jas kaip įrankį 
pasitikrinimui, ar Lietuva eina teisingu keliu įgyvendinant DVD 2030.  

Strateginių dokumentų tarpe išskirtina Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Šiai strategijai, 
sukurtai 2003 m. bei atnaujintai 2011 m., paskutinė ataskaita teikta tik 2014 m., tad ekspertai 
nurodo, jog praktiniu lygmeniu ši strategija neveiksni. Atlikus minėtos strategijos analizę, 
paaiškėjo, jog ji neatliepia daugiau nei pusės visų JT DVT uždavinių (net įvertinus tai, jog kai kurie 
uždaviniai Lietuvai neaktualūs, vis tik gan daug Lietuvai svarbių uždavinių į strategiją neįtraukti). 
Nemaža dalis uždavinių atliepta tik iš dalies. Pabrėžtina, jog idealiu atveju darnaus vystymosi 
principai turėtų būti įtraukti į pagrindines šalies strategijas, o ne egzistuoti kaip atskiras šalies 
dokumentas, kadangi tokiu atveju kyla rizika, jog strategija bus tik patariamojo pobūdžio bei 
aktyviai neformuos šalies politikos.     

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ kaip vizijos dokumentas yra paremta darnaus 
vystymosi principais, tačiau jos kūrimo metu vis dar nebuvo patvirtinti DVT, tad strategija 
neatspindi uždavinių poreikių. Apibendrinant, egzistuoja aiški strateginio planavimo spraga DVT 
atžvilgiu. 

 

 

                                                             
4 ibid. 
5JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita   

http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/ES_ir_tarptautinis_bendradarbiavimas/Darnaus%20vystymosi%20tikslai/DV%20ataskaita/ataskaita%20LT.pdf
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STRATEGINIO PLANAVIMO REFORMA 

 

Šiuo metu Lietuvoje yra vykdoma strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos 
pertvarka, kuria siekiama sukurti kokybiškesnę bei efektyvesnę sistemą, sumažinant 
nenaudojamų ir perteklinių strategijų skaičių - iki 2020 m. Lietuvoje galios 115 strateginių 
dokumentų. 5 paveiksle pavaizduota būsima strateginių dokumentų hierarchija pabrėžia tris 
kertinius dokumentus - Valstybės pažangos strategiją, 2021 – 2030 m. Nacionalinės pažangos 
programą (NPP) bei LR teritorijos bendrąjį planą (LRBP). Valstybės pažangos strategija yra vizijos 
lygmens dokumentas – dabartinė versija „Lietuva 2030“ galioja 20, o būsima „Lietuva 2050” galios 
30 metų. Šie dokumentai formuoja ilgalaikę valstybės viziją, nubrėžia raidos kryptis, prioritetus ir 
būdus juos įgyvendinti. NPP ir LRBP yra detalesni, pažymi vidutinio laikotarpio planus valstybės 
vizijos įgyvendinimui. NPP nurodomi socialinio ir ekonominio vystymosi tikslai, kurie apsprendžia 
šalies biudžeto skirstymą, tuo tarpu LRBP brėžia teritorinio (erdvinio) vystymosi kryptis. Tai 
pagrindiniai planavimo dokumentai, kuriais, įvykdžius pertvarką, bus vadovaujamasi formuojant 
strateginius sprendimus bei kuriant trumpesnės trukmės valstybės planus ir programas.  

Planuojama, jog šiuo metu rengiamos LRBP koncepcija bei NPP bus patvirtinta 2019 m. rudenį. Šių 
rekomendacijų turinys bus naudojamas parengiant šias programas, siekiant DVT integravimo į 
visą šalies strateginio planavimo sistemą.   

 

Pav. 5. Lietuvos strateginių dokumentų hierarchija po strateginio planavimo reformos6 

                                                             
6 Adaptuota pagal LRVK skaidres  
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METODOLOGIJA  

 

STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ ANALIZĖ 

Šioms rekomendacijoms atlikti peržiūrėta virš 70 ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės Lietuvos 
strateginių dokumentų. Taip pat buvo panaudota Aplinkos Ministerijos pirminė strateginių 
dokumentų ir DVT uždavinių atitikimo analizė, aprėpianti 43 iš 169 uždavinių bei dalį šalies 
strateginių dokumentų.  

Vadovaujantis JT plėtros programos (UNDP) rekomendacijomis, egzistuojančių strategijų ir planų 
peržiūros bei trūkumų identifikavimo metu buvo vertinama, ar kiekvienas iš 169 DVT uždavinių yra 
a) įtrauktas į strateginius dokumentus (taip/ne), b) jei taip, ar yra atspindimas pilnai ar iš dalies.  

Uždaviniai gali atitikti keturias kategorijas:  

 Uždavinys atsispindi šalies strategijose;  
 Uždavinys iš dalies atsispindi šalies strategijose; 
 Uždavinys neįtrauktas;  
 Uždavinys neaktualus šalies vystymuisi arba jam spręsti reikalingas regioninis ar globalus 

bendradarbiavimas7.  

Kiekvieno DVT skyriaus pabaigoje pateikiama lentelė, kurioje įvardinami JT DVT uždaviniai bei 
strateginiai dokumentai, kuriuose uždaviniai pilnai arba iš dalies atspindėti.  

 

VIEŠOJI KONSULTACIJA  

Kaip minėta, projekto metu vykdyta viešoji konsultacija, kuri susidėjo iš dviejų dalių - giluminių 
interviu bei dirbtuvių Darnaus vystymosi tikslų lokalizacijos forumo metu. Visų pirma, 
rekomendacijoms dėl kiekvieno iš  169 DVT uždavinių pritaikomumo Lietuvos kontekstui buvo 
įvykdyti 24 giluminiai interviu su įvairių sričių darnaus vystymosi ekspertais. Antroji viešosios 
konsultacijos dalis – 2019 m. vasarį su partneriais iš NNVBO vystomojo bendradarbiavimo 
platformos, Reach for Change bei Diversity Development Group organizacijų surengtas Darnaus 
vystymosi lokalizacijos forumas, kuriame dalyvavo virš 60 darnaus vystymosi specialistų. Forume 
vykdytos dirbtuvės, kuriose diskusijų metu pateiktos įžvalgos dėl atskirų DVT uždavinių 
pritaikomumo Lietuvai.  

Šių rekomendacijų turinys remiasi viešosios konsultacijos metu surinkta informacija. Papildomai 
raštiškai dėl informacijos suteikimo ir patikslinimo kreiptasi į specialistus, analizuoti Lietuvoje 
vykdomi tyrimai ir tarptautiniai duomenys. Projekto metu taip pat dalyvauta šiuo metu rengiamos8 
2021-2030 Nacionalinės pažangos programos fokus grupių diskusijose, kurių metu nagrinėti 
pagrindiniai įvairių Lietuvos sektorių iššūkiai. 

 

REKOMENDACIJŲ TURINYS  

Lokalizuoti uždaviniai 

Kiekviename iš  17 DVT skyrių pateikiami pagal JT uždavinius formuluojami tematiniai poskyriai 
(skliausteliuose indikuojama, kuriuos uždavinius šie poskyriai atitinka). Kiekvieno poskyrio 
pradžioje kursyvu išskirti Lietuvos kontekstui pritaikyti, t. y., lokalizuoti, uždaviniai. Daugeliu atvejų 

                                                             
7 UNDP, 2016 
8 2019 kovas 

https://undg.org/sdg_toolkit/rapid-integrated-assessment-ria-tool/
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šie uždaviniai išlieka panašūs į JT siūlomus, kitais – smarkiai keičiami, kad geriau atitiktų Lietuvos 
realijas. Toks uždavinių lokalizavimas buvo vykdytas konsultuojantis su atitinkamų sričių 
specialistais.   

Strateginių dokumentų analizė  

Kiekvieno poskyrio, kuriame tematiškai aptariami DVT uždaviniai, pradžioje pateikiama informacija, 
ar uždavinys atspindimas strateginiuose dokumentuose, kokie tikslesni siekiai keliami jam 
įgyvendinti, kokie jo aspektai galimai neatspindėti, bei, jei tai aktualu, kokie tarptautiniai susitarimai 
ar reguliacijos siejasi su uždavinio įgyvendinimu. 

Ekspertinės įžvalgos 

Kiekviename poskyryje, be lokalizuotų uždavinių bei strateginių dokumentų apžvalgos, 
pateikiamos ekspertinės įžvalgos. Ekspertų vardai nevartojami konfidencialumo tikslu; dalis 
ekspertų, su kuriais buvo konsultuojamasi, prašė nebūti įvardinami dėl jų asmeninių nuomonių ir jų 
atstovaujamųjų organizacijų pozicijų išsiskyrimo.  

Daugumoje uždavinių prioritetas skiriamas iššūkiams, kurie galimai šiuo metu Lietuvoje 
neaktualizuoti, tačiau būtina juos spręsti siekiant darnaus vystymosi. Tad uždavinių aspektams, 
kurie ir taip dažnai atsispindi viešajame diskurse bei yra aktyviai sprendžiami, ekspertinių įžvalgų 
dalyje skiriama mažiau dėmesio.      

Sąsajos tarp DVT  

Kiekviename poskyryje taip pat įvardijamos sąsajos su kitais uždaviniais. Diegiant darnaus 
vystymosi principus ypatingai svarbu vengti sektorinio mąstymo. Tikslai yra tarpusavyje susiję, tad 
kiekvieno jų pasiekimas priklauso nuo kitų tikslų įgyvendinimo (pav. 6) 

 

Pav. 6. DVT tarpusavio ryšiai. Didesni skrituliai pažymi DVT, mažieji – DVT uždavinius9 

 

                                                             
9 UNDESA, 2015   

https://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf
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Rekomendacijos DVT rodiklių rinkinio tobulinimui 

Kiekvieno DVT skyriaus pabaigoje įtraukiamos rekomendacijos Lietuvos nacionaliniam darnaus 
vystymosi rodiklių rinkiniui tobulinti10. Šioje dalyje teikiamos pastabos apie nesekamus rodiklius 
(nors jie aktualūs Lietuvai bei turėtų būti sekami) ir netinkamai pritaikytus rodiklius (rodikliai 
neatspindintys uždavinio poreikių). Pažymėtina, jog lentelėse, esančiose kiekvieno DVT skyriaus 
gale, įtraukti ne tik JT siūlomi rodikliai, tačiau ir tam tikslui aktualūs alternatyvių rodiklių rinkinių 
siūlymai. Vienas jų - 100 rodiklių rinkinys, parengtas ES11, antrasis – taip pat 100 rodiklių rinkinys, 
parengtas Sustainable Development Solutions Network (JT įkurtas think-tank)12. Lentelėse 
pateikiami šių rodiklių vertimai atlikti mūsų. Tokia įvairialypė rodiklių apžvalga siekia informuoti 
strateginių dokumentų rengėjus apie galimus uždavinių įgyvendinimo stebėjimo būdus.  

 

REKOMENDACIJŲ RINKINIO RIBOTUMAI IR KITI KOMENTARAI 

 

Šis rekomendacijų rinkinys – tik pirmas žingsnis siekiant sėkmingai lokalizuoti DVT. Norint 
užtikrinti, jog visi uždaviniai būtų tinkamai ir kokybiškai išnagrinėti bei pritaikyti Lietuvos kontekstui, 
į lokalizavimo procesą būtina įtraukti daugiau suinteresuotųjų šalių, skirti daugiau finansinių 
išteklių bei laiko atlikti detalesnę uždavinių analizę. Būtent dėl laiko ir žmogiškųjų išteklių stokos, 
kai kurių sričių ekspertų nesuinteresuotumo ar negalėjimo dalyvauti viešojoje konsultacijoje, dalis 
šio rekomendacijų rinkinio uždavinių išvystyti plačiau nei kiti.  

Į lokalizavimo procesus reikalinga įtraukti ne tik didesnį kiekį darnaus vystymosi specialistų. 
Vadovaujantis darnaus vystymosi principais, būtina grįsti strateginį planavimą įtraukiomis 
praktikomis, konsultuotis su įvairiomis visuomenės grupėmis (jaunimu, pažeidžiamiausiais 
asmenimis, žmonėmis su negalia, Lietuvoje įsikūrusiais kitataučiais ir t.t.).   

Pabrėžtina, jog šio projekto rėmuose nepakako laiko ir resursų atlikti išsamios rodiklių analizės bei 
pasiūlyti susiaurintą, Lietuvos strateginiams dokumentams taikytiną, rodiklių rinkinį. 
Rekomendacijų rinkinyje siūlomos pastabos siekiant tobulinti Lietuvos statistikos departamento 
renkamą nacionalinį darnaus vystymosi rodiklių rinkinį. Taip pat, kaip minėta aukščiau, pateikiami 
du JT rodikliams alternatyvūs rodiklių rinkiniai. 

Rekomendacijų rinkinio autorės atkreipia dėmesį į tai, jog dalies DVT pavadinimų oficialūs lietuvių 
k. vertimai buvo modifikuoti siekiant tikslumo. Pvz., 9 DVT „Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa 
apimančią industrializaciją ir skatinti inovacijas” tikslo pavadinime žodis „naujovės” pakeistas į 
„inovacijas”. Dažnai uždaviniuose pasikartojantis terminas „besivystančios šalys” nebuvo 
keičiamas, nors autorės pripažįsta šio termino vartojimo problematiškumą13.  

 

 

  

                                                             
10 Nacionaliniai darnaus vystymosi rodikliai, 2018. 
11 ES DVT rodiklių rinkinys, 2019 
12 SDSN rodiklių rinkinys, 2015 (atnaujinama reguliariai) 
13 Daugiau apie tai anglų k. galima skaityti čia.  

https://osp.stat.gov.lt/nacionaliniai-darnaus-vystymosi-rodikliai
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/276524/9479054/2019-01-08__EU_SDG_indicator_set_2019_review_final_report.pdf/7234d06f-4fd5-40ce-8071-7bcddc4013c2
http://indicators.report/indicators/
https://blogs.worldbank.org/opendata/should-we-continue-use-term-developing-world
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Norint užtikrinti šio rekomendacijų rinkinio poveikį ir jo tęstinumą, būtina atsižvelgti į keletą kitų su 
DVT susijusių aspektų - informacijos apie DVT sklaidą visuose visuomenės lygmenyse, strateginių 
dokumentų prieinamumą, DVT įgyvendinimo stebėseną ir ilgalaikės partnerystės įgyvendinant 
tikslus užtikrinimą.    

 

STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ PRIEINAMUMAS 

 

Siekiant užtikrinti visuomenės pilietiškumą ir įsitraukimą į sprendimų priėmimą, būtina kurti 
prieinamus, t. y., lengvai randamus bei suprantamus, strateginius šalies dokumentus. Tik tuomet, 
kai visi šalies gyventojai turi galimybę pamatyti bei suprasti, kaip ir kas planuojama jų ateičiai, 
atsiranda poreikis reikšti nuomonę, aktyviai prisidėti prie savivaldos.  

Dažniausiai strategijos parašytos sudėtinga biurokratine kalba, yra vizualiai nepatrauklios, jų 
publikavimas apsiriboja patalpinimu teisėkūros duomenų bazėse. Tokie dokumentai prieinami, o 
ypač įdomūs, tik mažumai. Puikus gerosios praktikos pavyzdys – Slovėnijos vystymosi strategija 
2030. Šis dokumentas glaustas, svarbiausius ryšius ir informaciją perteikia vizualiai, yra parašytas 
net ir niekuomet su strateginiu planavimu nesusidūrusiems prieinama kalba. 7 paveiksle 
pavaizduota šios programos dalis, vaizduojanti strateginių tikslų sąsajas su DVT.   

Prieinamumo principų strategijų kūrime taikymas didintų šalies gyventojų savininkiškumo 
valstybės planams jausmą, leidžiant visiems pasijusti savo šalies ateities kūrėjais.  

   Pav. 7. Slovėnijos vystymosi strategija 203014. 

 

 

                                                             
14 Slovenian Development Strategy 2030. 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/en/Slovenia_2030.pdf
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INFORMACIJOS SKLAIDA  

 

Šiuo metu pažymimas nepakankamas visuomenės susipažinimas su DVT. Trūksta koordinuotų 
pastangų šviesti gyventojus apie darbotvarkę 2030 bei globalią partnerystę įgyvendinant ją. 
Lietuvoje didžiąją informacijos sklaidos apie DVT dalį įgyvendina pilietinės organizacijos.  

 

DVT ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA   

 

Įsipareigodamos įgyvendinti DVT, šalys taip pat įsipareigoja kurti ir atlikti reguliarią sisteminę 
stebėseną DVT įgyvendinimui iki 2030. Rodikliai turi ypatingą svarbą, nes gali apibendrinti didelį 
kiekį sudėtingos informacijos, būtinos DVT suvokimui ir įgyvendinimui, bei įgalinti sisteminį požiūrį. 

Šiuo metu stebimas Nacionalinių darnaus vystymosi rodiklių rinkinys15. Pažymėtina, jog šiame 
rinkinyje yra nemažai spragų – nesekami Lietuvai aktualūs rodikliai, pateikiami neatitinkantys 
uždavinių poreikių rodikliai, taip pat matuojami Lietuvai visai neaktualūs rodikliai. Rodiklių rinkinys 
buvo rengtas kviečiant atskiras Ministerijas pateikti su jų veikla susijusius duomenis, tad nebuvo 
įvykdyta centralizuota rodiklių peržiūra. Darnaus vystymosi rodiklių peržiūra bei aktyvus jų 
stebėjimas leistų Lietuvai vertinti savo progresą regioniniame kontekste ir lyginti pažangą su 
kaimyninėmis šalimis.     

Taikant gerąsias praktikas taip pat siūloma sukurti interaktyvią platformą rodikliams talpinti, jog, 
kaip ir strateginiai dokumentai, rodikliai galėtų tapti prieinamesni bei įdomesni visai visuomenei.  

  

ATSAKOMYBĖS IR PARTNERYSTĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Pažymėtina, jog dauguma projektą konsultavusių ekspertų kaip didžiausius iššūkius Lietuvos 
darniam vystymuisi išskyrė aiškios lyderystės įgyvendinant DVT bei tarpsektorinio 
bendradarbiavimo trūkumus. Šiuo metu už DVT įgyvendinimo koordinavimą yra atsakinga 
Aplinkos ministerija, kuriai trūksta reikiamų išteklių bei politinės galio stipriai paveikti kitų 
ministerijų veiklą. Taipogi, atskiros problemos vis dar suprantamos per sektorinę prizmę, nenorima 
prisiimti atsakomybę už veiksmus, kurie gali paveikti kitas šalies gyvenimo sritis. Kaip minėta 
skyrelyje „Sąsajos tarp DVT”, tikslai yra tarpusavyje susiję, tad kiekvieno jų pasiekimas priklauso 
nuo kitų tikslų įgyvendinimo.  

Projekto eigoje, pokalbių su ekspertais metu buvo pakartotinai kelta mintis, jog Lietuvai 
reikalingas nepriklausomas ekspertinis darnaus vystymosi tinklas, kuris ne tik užtikrintų 
partnerystę tarp verslo, viešojo sektoriaus, pilietinių organizacijų bei akademijos, tačiau kartu 
galėtų teikti konsultacijas viešosioms institucijoms, bei užtikrinti DVT įgyvendinimo stebėseną. Šio 
darbo autorės tikisi, jog rekomendacijų rinkinio įdirbis galės prisidėti prie tokio ekspertinio tinklo 
kūrimosi, kuris tęstų Darbotvarkės 2030 lokalizavimą Lietuvoje.  

 

 

                                                             
15 Nacionaliniai darnaus vystymosi rodikliai, 2018. 

https://osp.stat.gov.lt/nacionaliniai-darnaus-vystymosi-rodikliai
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS  

 

SKURDO MAŽINIMAS (1.1., 1.2., 1.b.) 

Panaikinti absoliutų skurdą ir sumažinti visų amžiaus grupių vyrų, moterų ir vaikų, gyvenančių skurdo 
rizikos lygyje, kiekį.  

Sukurti nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu patikimas politines sistemas, pagrįstas 
neturtinguosius remiančiomis ir su lyčių lygybe susijusiomis vystymosi strategijomis, kurios padėtų 
paspartinti investicijas į skurdo panaikinimui skirtas priemones. 

 Strateginiuose Lietuvos dokumentuose keliami tikslai mažinti skurdą ir teikti socialinę 
paramą pažeidžiamoms visuomenės grupėms.  

 2019 m. Lietuvoje absoliutus skurdas (matuojamas kaip žemiau minimalios pragyvenimo 
sumos (238 eurai per mėnesį) gyvenančiųjų dalis) siekia net 13,8 proc.16, kitaip tariant, net 
kas septintas Lietuvos gyventojas negali nusipirkti išgyvenimui būtinų prekių ir paslaugų. 
Tuo tarpu skurdo rizikos lygis Lietuvoje – 22,9 proc.17. Tai yra santykinis skurdas – jis 
matuojamas kaip gyventojų, gyvenančių žemiau 60 proc. pajamų medianos, dalis. Tad 
pastarasis matavimas atspindi ir didžiulę nelygybę šalyje (daugiau informacijos žr. 10 DVT). 

 Norint spręsti skurdo problemą Lietuvoje, būtina taikyti kompleksines priemones. Visų 
pirma, spręsti šiai problemai privalu kelti minimalų darbo užmokestį (taip pat žr. 10.1.). 
Siūloma prie minimalios mėnesinės algos didinimo formulės pridėti skurdo mažinimo 
kintamąjį, kurį galima būtų modifikuoti kasmet, bei esant galimybei ir papildomoms 
lėšoms skirti tam pinigų. Visų antra, reikalinga užtikrinti socialinės apsaugos mechanizmo 
plėtrą (žr. 1.3.), įvairias įtrauktį skatinančias iniciatyvas (10.2.). Siekiant paspartinti investicijas 
į skurdo panaikinimui skirtas priemones ekspertai rekomenduoja kapitalo ir nekilnojamo 
turto apmokestinimo bazės išplėtimą, taikant atsakingą ir niuansuotą apmokestinimo 
politiką, pajamų mokesčių diferenciacijos didinimą bei ekologinių mokesčių taikymą.  

 

SOCIALINĖS APSAUGOS UŽTIKRINIMAS (1.3.) 

Įgyvendinti nacionaliniu lygiu tinkamas socialinės apsaugos sistemas ir priemones skirtas visiems, 
ypatingą dėmesį atkreipiant į neturtingiausių ir pažeidžiamiausių žmonių dalį.   

 Strateginiuose dokumentuose keliamas poreikis plėsti socialinę apsaugą, siekti, jog 
teikiama piniginė socialinė parama būtų pakankama ir nemažintų darbingų asmenų 
motyvacijos įsitraukti į darbo rinką. Keliamas poreikis užtikrinti socialinės apsaugos 
sistemos tvarumą ir gebėjimą lanksčiai reaguoti į ekonominės šalies būklės pokyčius. 

 Ekspertų siūlymu, būtina skirti papildomo laiko ir gyvo kontakto socialinę apsaugą 
gaunantiems asmenims, taip užtikrinant teisingą problemų identifikavimą, su kuriomis šie 
asmenys susiduria. Tuo paremta stebėsenos sistema leistų pritaikyti socialinę apsaugą 
prie atskirų poreikių specifikos, netaikant universalių sprendimų visiems. Į socialinės 
paramos teikimo kūrimą, vykdymą ir peržiūrą taip pat turi būti įtraukti įvairūs socialiniai 
partneriai. 

 Daugiau apie socialinės apsaugos užtikrinimą žiūrėti 3.8. ir 10.2. 

 

                                                             
16 Nacionaliniai darnaus vystymosi rodikliai, 2018  
17 ibid. 

https://osp.stat.gov.lt/nacionaliniai-darnaus-vystymosi-rodikliai
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PRIEIGA PRIE BŪTINIAUSIŲ PASLAUGŲ (1.4.) 

Užtikrinti, kad visi vyrai ir moterys, ypač neturtingi ir pažeidžiami, turėtų galimybę gauti būtiniausias 
paslaugas.  

 Strateginiuose dokumentuose išskiriamas prioritetas didinti viešųjų paslaugų 
prieinamumą ir kokybę, taip pat užtikrinti bazinius gyventojų poreikius: gerinti 
centralizuotą vandens tiekimo sistemą, užtikrinti vandens kokybę, modernizuoti ir apšiltinti 
būstus ir kt.    

 Lietuva susiduria su daug iššūkių susijusių su gyventojų bazinių poreikių patenkinimu 
namų ūkiuose  - net 28,9 proc. negali užtikrinti deramo namų apšildymo (palyginti su 7,8 
proc. ES vidurkiu) (daugiau apie energetinį skurdą žr. 7.1), tuo tarpu 10,8 proc. gyvena be 
deramų sanitarinių sąlygų18 (ES vidurkis – 2 proc.) (taip pat žr. 6.2.)19. Būtina skirti daugiau 
dėmesio šiems skaičiams mažinti, prioretizuoti tokių paslaugų tiekimą skurdžiausiai 
gyvenantiems šalies gyventojams.  

 Daugiau apie saugaus ir deramo būsto užtikrinimą žr. 11.1.  
 Taipogi, svarbu užtikrinti tolygų viešųjų paslaugų, tokių kaip paštas, bankas, mokykla ar 

transportas, prieinamumą. Tam įgyvendinti visų pirma būtina naujai įvertinti paslaugų 
pasiekiamumą (paskutiniai rezultatai rinkti 2012 m.). Pabrėžtina, jog egzistuoja ne tik tokie 
barjerai kaip atstumas – tam tikroms visuomenės grupėms gali būti sunkiau naudotis 
paslaugomis nei likusiesiems. Pavyzdžiui, migrantams ypač sunku atsidaryti banko 
sąskaitas dėl diskriminacijos pilietybės pagrindu, o kitomis viešomis paslaugomis 
migrantams ir/arba tautinėms mažumoms sėkmingai naudotis gali trukdyti kalbos 
barjeras. Norint mažinti tokias kliūtis, reikalinga investuoti į darbuotojų kompetencijų 
kėlimą bei technologinius sprendimus, taip užtikrinant paslaugas visiems. 

 

DIDINTI PAŽEIDŽIAMŲJŲ ATSPARUMĄ NELAIMĖMS (1.5.) 

Sustiprinti neturtingųjų ir pažeidžiamųjų padėtyje atsidūrusių asmenų atsparumą, mažinti jų 
neapsaugojimą ir pažeidžiamumą su klimatu susijusių ar ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos 
sukrėtimų bei nelaimių atžvilgiu. 

 Nors strateginiuose dokumentuose išreiškiamas poreikis atsparumo didinimui, nekeliamas 
tikslas apsaugoti labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes nuo su klimatu susijusių ar 
ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos nelaimių.  

 Tokio tikslo iškėlimas būtinas turint omenyje vis didėsiančią klimato kaitą ir su ja susijusių 
nelaimių Lietuvoje skaičių, tokių kaip sausros, liūtys, potvyniai ar ekstremalios oro 
temperatūros ir staigi jų kaita (taip pat žr. 13 DVT). Visi tokio pobūdžio įvykiai gali sukelti 
didelę materialinę žalą ar pakenkti sveikatai, ypač paveikiant tuos, kurie gyvena 
nesaugiuose būstuose, yra priklausomi nuo gamtos teikiamų resursų, ar gyvena vietovėse 
su prasta infrastruktūra. Taip pat svarbu turėti omenyje ir galimas ekonomines krizes bei 
kurios visuomenės grupės stipriausiai nukenčia joms įvykus.  

 Atsparumui siekti Lietuvoje svarbiausia didinti valstybės gebėjimus nuspėti nelaimes ir 
efektyviai informuoti gyventojus apie jas, tobulinti socialinės apsaugos sistemą, skatinti 
gyventojų finansų valdymo įgūdžius ekonominių sukrėtimų pasekmėms sumažinti ir kt. 
(detaliau atsparumo didinimas analizuojamas 13.3. uždavinyje, taip pat žr. 2.4., 9.1., 11.5., 
11.b., 13.1.). 

 

                                                             
18 Apibrėžiama kaip dušo, vonios ir tualeto namų viduje neturėjimas.  
19 Eurostat duomenimis, 2017. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/no-poverty
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PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS 
(1.a.)  

 Daugiau žr. 17 DVT 
 

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

  

1.2. Matuojamas rodiklis „skurdo rizikos lygis (gyventojų, gyvenančių žemiau 60 proc. pajamų 
medianos, dalis)” atspindi ekonominę nelygybę Lietuvoje. Tikslesnis rodiklis, kuris nurodytų 
skurdo lygį, būtų žemiau minimalios pragyvenimo sumos (suma reikalinga patenkinti pagrindinius 
poreikius per mėnesį) gyvenančiųjų dalis. Vertinga palikti skurdo rizikoje ir socialinėje atskirtyje 
gyvenančių asmenų dalį kaip alternatyvų nacionalinio skurdo rodiklį. 

1.4. Prieigai prie būtiniausių paslaugų matuoti siūloma pridėti ES rekomenduojamus 
daugiafunkcinius rodiklius, matuojančius gyventojų prieigą prie vonios/dušo/tualeto namuose, 
išgales palaikyti deramą šilumą namuose ir būsto saugumą. Šiuo metu matuojamas rodiklis 1.4.1. 
atspindi uždavinio poreikius tik dalinai.   

1.5. Rekomenduojama kurti sistemą „gamtinių nelaimių, klimato ir su klimatu nesusijusių įvykių 
nuostolių” matavimui (SDSN siūlomas rodiklis), o „savivaldybių, rengiančių ir įgyvendinančių 
ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus, dalis” rodiklio matavimą rekomenduojama 
keisti į kokybinę tokių planų analizę (dabartinio rodiklio rezultatai šimtaprocentiniai). 
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi 
DVT uždaviniai. 

Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio (Lietuvos 
statistikos departamentas, 2018). 

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV 
tikslui20. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei 
vienam DV tikslui. 

Sustainable Development 
Solutions Network siūlomi 
rodikliai šiam DV tikslui (nuolat 
atnaujinama)21. 
Skliausteliuose nurodomas 
rodiklį atitinkantis JT DVT 
uždavinys. 

1.1. Iki 2030 metų panaikinti ypač didelį 
visų žmonių skurdą visose šalyse (šiuo 
metu jį patiriantys žmonės pragyvena už 
mažiau nei 1,25 JAV dol. per dieną) 

Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija   
NPP (2.1.2.) 

1.1.1. Žemiau tarptautinės skurdo 
ribos gyvenančių gyventojų dalis 
pagal lytį, amžių, užimtumo 
statusą ir gyvenamąją vietą 
(miesto arba kaimo) 

Žemiau tarptautinės skurdo ribos (1,9 
JAV dol. per dieną ) gyvenančių 
gyventojų dalis 

01_10 Žmonės, kuriems 
gresia skurdas arba 
socialinė atskirtis 
 
01_20 Žmonės, kuriems 
gresia skurdas po socialinių 
išmokų (siejasi su 10 DVT)  
 
01_30 Didelius materalinius 
nepriteklius patiriantys 
žmonės 
 
01_40 Asmenys gyvenantys 
labai mažo darbo 
intensyvumo namų ūkiuose 
 
01_41 Dirbančiųjų skurdo 
rizikos lygis (siejasi su 8 
DVT)  
 
01_60 Gyventojų, 
gyvenančių patalpose su 
nesandariu stogu, 
drėgnomis sienomis, 
grindimis ar pamatu, arba 
su pūvančiais langų rėmais 
ar grindimis, dalis (siejasi su 
11 DVT) 
 
Daugiafunkciniai rodikliai:  
 
03_60 Praneštas 

1. Mažiau nei už 1,25 JAV 
dolerį per dieną gyvenančių 
gyventojų dalis (pagal lytį, 
amžių, miestą/kaimą) (1.1.) 
 
2. Gyventojų, gyvenančių 
žemiau nacionalinio skurdo 
ribos, dalis (pagal lytį, amžių, 
miestą/kaimą) (1.2.) 
 
3. Daugialypis skurdo indeksas 
(pagal lytį, amžių, gyvenamąją 
vietą) (1.1., 1.2.) 
 
4. Gyventojų, kuriems 
taikomos nacionalinės 
socialinės apsaugos 
programos, procentinė dalis 
(pagal lytį, amžių, gyvenamąją 
vietą ir pagal socialinės 
apsaugos tipą) (1.1., 1.3., 5.4., 
10.4., 11.1.) 
 
5. Moterų, vyrų ir vietos 
bendruomenių bei tautų, 
turinčių saugias teises į žemę, 
turtą ir gamtinius išteklius, 
procentinė dalis, išreikšta: i) 
žmonių, turinčių dokumentais 
pagrįstus arba pripažintus 
nuosavybės įrodymus, dalimi ir 
ii) žmonių, kurie suvokia savo 

1.2. Iki 2030 metų ne mažiau kaip per 
pusę sumažinti visų amžiaus grupių 
vyrų, moterų ir vaikų, gyvenančių 
skurde pagal visus jo aspektus 
atsižvelgiant į nacionalines apibrėžtis 

Lietuva 2030 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programa (4.2.2.) 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinės gyventojų senėjimo 
pasekmių įveikimo strategija  
NPP (2.1.2.) 
Vaiko gerovės valstybės politikos 
koncepcija 

1.2.1. Gyventojų, gyvenančių 
žemiau nacionalinės skurdo ribos, 
dalis pagal lytį ir amžių 

Skurdo rizikos lygis (gyventojų, 
gyvenančių žemiau 60 proc. pajamų 
medianos, dalis) (pagal amžiaus 
grupes ir lytį / negalią) 

1.2.2. Visų amžiaus grupių vyrų, 
moterų ir vaikų, gyvenančių 
skurde pagal visus jo aspektus 
atsižvelgiant į nacionalines 
apibrėžtis, dalis 

Skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje 
gyvenančių gyventojų dalis 

1.3. Įgyvendinti nacionaliniu lygiu 
tinkamas socialinės apsaugos sistemas ir 
priemones, skirtas visiems, įskaitant 
žemiausias ribas, ir iki 2030 metų apimti 
didelę neturtingiausių ir 
pažeidžiamiausių žmonių dalį 

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 
m. strategija  
Lietuva 2030 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
NPP (2.1.3.) 
Vaiko gerovės valstybės politikos 
koncepcija 

1.3.1. Bent minimaliai socialiai 
apsaugotų ir (arba) socialinės 
apsaugos sistemos apimamų 
gyventojų dalis pagal lytį, išskiriant 
vaikus, bedarbius, pagyvenusius 
žmones, žmones su negalia, 
nėščias moteris, naujagimius, 
nelaimingų atsitikimų darbe aukas, 
neturtingiausius ir pažeidžiamus 
gyventojus 

Valstybės socialiniu draudimu 
apdraustų ir socialinę paramą 
gaunančių gyventojų dalis 
(Apdraustieji valstybės socialiniu 
draudimu, palyginti su visais 
gyventojais / Asmenys gaunantys 
socialinę paramą,  palyginti su visais 
gyventojais / palyginti su asmenimis, 
gaunančiais socialinę paramą (nėščios 
moterys/naujagimiai/bedarbiai, 
kuriems skiriamos nedarbo socialinio 
draudimo išmokos, palyginti su visais 
registruotais bedarbiais)) 

                                                             
20 ES DVT rodiklių rinkinys, 2019 
21  SDSN rodiklių rinkinys, 2015 (atnaujinama reguliariai) 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/276524/9479054/2019-01-08__EU_SDG_indicator_set_2019_review_final_report.pdf/7234d06f-4fd5-40ce-8071-7bcddc4013c2
http://indicators.report/indicators/
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1.4. Iki 2030 metų užtikrinti, kad visi 
vyrai ir moterys, ypač neturtingi ir 
pažeidžiami, turėtų lygias teises į 
ekonominius išteklius ir galimybę gauti 
būtiniausias paslaugas, taip pat į žemės 
ir kitų formų turto nuosavybę ir 
kontrolę, paveldėjimą, gamtos išteklius, 
tinkamas naujas technologijas ir 
finansines paslaugas, įskaitant 
mikrofinansus 

Lietuva 2030 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
NPP (2.1.4., 5.3.) 

1.4.1. Gyventojų, gyvenančių 
namų ūkiuose, kuriems yra 
prieinamos būtiniausios 
paslaugos, dalis. 

Namų ūkių, kuriems labai lengva ar 
lengva naudotis paslaugomis 
(atsižvelgiant į namų ūkio narių fizines 
galimybes, atstumą iki teikiamų 
paslaugų vietos, įstaigų darbo laiką) 
(Maisto ir kitų būtiniausių prekių 
parduotuvių paslaugos / Banko 
paslaugos / Pašto paslaugos / Viešojo 
transporto paslaugos / Pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugos 
/ Bendrojo ugdymo mokyklos 
lankymas mokiniams iki 16 metų 
amžiaus) 

nepatenkintas medicininio 
patikrinimo ir priežiūros 
poreikis 
 
06_10 Gyventojų, 
neturinčių nei vonios, nei 
dušo, nei tualeto namų 
ūkyje, dalis  
 
07_60 Gyventojų, 
negalinčių palaikyti 
deramos šilumos namuose, 
dalis  
 
11_10 Namų ūkių 
perpildymo lygis 

teises kaip pripažintas ir 
saugomas, dalimi (pagal 
miestą/kaimą, regioną) 
 
6. Gamtinių nelaimių, klimato 
ir su klimatu nesusijusių įvykių 
nuostoliai (išreikšta JAV 
doleriais ir prarastomis 
gyvybėmis) (pagal 
miestą/kaimą bei žuvusiųjų 
amžių) (1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 11.5, 
13.1) 
 
7. Bendras vaisingumo rodiklis 
(pagal amžių, miestą/kaimą) 
(1.2, 3.7) 1.4.2. Dokumentais teisiškai 

patvirtintas žemėvaldos teises 
turinčių ir dėl šių savo teisių 
turėjimo užtikrintų suaugusių 
gyventojų dalis pagal lytį ir 
žemėvaldos formą 

Valstybinę žemę nuomojančių 18 
metų ir vyresnių gyventojų dalis, 
palyginti su bendru šalies 18 metų ir 
vyresnių gyventojų skaičiumi (pagal 
lytį) 

1.5. Iki 2030 metų sustiprinti 
neturtingųjų ir pažeidžiamųjų padėtyje 
atsidūrusių asmenų atsparumą, mažinti 
jų neapsaugojimą ir pažeidžiamumą su 
klimatu susijusių ekstremalių įvykių ir 
kitų ekonominių, socialinių ir 
aplinkosaugos sukrėtimų bei nelaimių 
atžvilgiu. 
 
 

_ 

1.5.1.  Mirusių, be žinios dingusių 
ir nuo nelaimių nukentėjusių 
žmonių skaičius, tenkantis 100 
tūkst. gyventojų 

_ 

1.5.2. Tiesioginiai ekonominiai 
nuostoliai dėl nelaimių, palyginti 
su  bendruoju vidaus produktu 
(BVP) 

Savivaldybių administracijos 
direktoriaus rezervo lėšos, 
panaudotos ekstremalioms 
situacijoms ir (arba) ekstremaliems 
įvykiams likviduoti, jų padariniams 
šalinti ir padarytiems nuostoliams iš 
dalies apmokėti (palyginti su BVP) 

1.5.3. Nacionalines ir vietines 
nelaimių rizikos mažinimo 
strategijas turinčių šalių skaičius 

_ 

1.5.4. Vietos valdžios institucijų, 
priėmusių ir įgyvendinančių 
vietines nelaimių rizikos mažinimo 
strategijas pagal atitinkamas 
nacionalines strategijas, dalis 

Savivaldybių, rengiančių ir 
įgyvendinančių ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos priemonių planus, dalis 
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1.a. Užtikrinti reikšmingą išteklių iš 
įvairių šaltinių sutelkimą, įskaitant ir 
sustiprintą vystomąjį bendradarbiavimą, 
siekiant aprūpinti besivystančias šalis, 
ypač mažiausiai išsivysčiusias šalis, 
tinkamomis ir nuspėjamomis 
priemonėmis programoms ir politikai, 
skirtoms skurdui visais jo aspektais 
panaikinti, įgyvendinti 

 

Lietuva 2030 
NPP (2.1.) 
Vystomojo bendradarbiavimo 
tarpinstitucinis veiklos planas 

1.a.1. Valdžios sektoriaus tiesiogiai 
skurdo mažinimo programoms 
skiriamų išteklių dalis _ 

1.a.2. Valdžios sektoriaus išlaidų 
būtiniausioms (švietimo, sveikatos 
ir socialinės apsaugos) paslaugoms 
dalis 

Valdžios sektoriaus išlaidų dalis: 
švietimui, sveikatai, socialinei 
apsaugai 

1.a.3. Bendra subsidijų ir skolos 
nesukuriančių pinigų įplaukų, 
tiesiogiai skiriamų skurdo 
mažinimo programoms, suma, 
palyginti su BVP 

_ 

1.b. Sukurti nacionaliniu, regioniniu ir 
tarptautiniu lygiu patikimas politines 
sistemas, pagrįstas neturtinguosius 
remiančiomis ir su lyčių lygybe 
susijusiomis vystymosi strategijomis, 
kurios padėtų paspartinti investicijas į 
skurdo panaikinimui skirtas priemones 

Lietuva 2030 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015-2021 m. 
programa 

1.b.1. Valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų einamųjų ir 
kapitalo išlaidų dalis sektoriams, 
duodantiems daugiausia naudos 
moterims, neturtingiausiems ir 
pažeidžiamiems gyventojams 

_ 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS  

 

NETINKAMA MITYBA (2.1., 2.2.) 

Užkirsti kelią visų formų netinkamai mitybai. Didinti sveikų produktų prieinamumą ir ypatingą dėmesį 
skirti sveikos mitybos įpročių formavimui mažinant viršsvorio problemą.  

- Strateginio planavimo dokumentai, tokie kaip Nacionalinė pažangos programa bei 
Lietuvos sveikatos strategija, atkreipia dėmesį į sveikos ir subalansuotos mitybos būtinybę 
Lietuvoje. 

- Lietuvos kontekste šis uždavinys turi būti sutelktas ties nesubalansuota mityba ir 
viršsvoriu. Ekspertai nurodo, kad tik maža dalis gyventojų pakankamai žino apie tinkamus 
mitybos įpročius ar turi prieigą prie sveikų maisto produktų, bei atkreipia dėmesį į skirtingo 
socioekonominio statuso poveikį mitybai. Pavyzdžiui, 2014 m. duomenimis Lietuvoje 
vidutiniškai tik 14,1 proc. gyventojų suvartoja rekomenduojamas 5 ar daugiau vaisių ir 
daržovių porcijų per dieną. Tačiau nei vienos porcijos vaisių ar daržovių nesuvartoja net 
42,8 proc. asmenų disponuojančių mažiausiomis pajamomis (20 proc. mažiausias pajamas 
uždirbančiųjų), palyginti su 27,9 proc. didžiausiomis pajamomis disponuojančių asmenų22. 
Tokie dideli skirtumai rodo, jog pažeidžiami asmenys turi mažiau galimybių ar žinių sveikai 
mitybai.   

- Blogi mitybos įpročiai glaudžiai siejasi ir su nutukimo paplitimu - Lietuvoje 55,6 proc. 
gyventojų turi viršsvorio arba yra nutukę23. Viršsvoris sukuria didelę naštą visuomenės 
sveikatai, nes padidina riziką susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tokiomis kaip 
kraujotakos sistemos ligos ar cukrinis diabetas24.   

- Ekspertai ragina sutelkti daugiau dėmesio į sveikos mitybos įpročių skatinimą per švietimą 
ir  sveikų maisto produktų užtikrinimą plėtojant darnų žemės ūkį. Taip pat būtina plačiau 
naudoti sertifikavimą nurodantį sveikatai palankesnius maisto produktus (pvz., ženklinimas 
Rakto skylutės simboliu)25. Sveikatos problemos susijusios su netinkama mityba yra 
plačiau aptariamos 3.4. uždavinyje.  

 

AGROKULTŪROS PRODUKTYVUMAS (2.3.) 

Gerinti žemės ūkio produktyvumą ir smulkių maisto gamintojų pajamas, įskaitant saugią ir lygiateisę 
galimybę naudotis žemės, kitais produktyviaisiais ištekliais ir žaliavomis, žiniomis, finansinėmis 
paslaugomis, rinkomis bei vertės didinimo galimybėmis. 

 Lietuvoje žemės ūkio politika yra formuojama remiantis 2013 m. Europos Sąjungos 
bendrosios žemės ūkio politikos reforma bei nacionaliniais dokumentais, tokiais kaip 
Lietuvos kaimo plėtros programa, kurioje yra pabrėžiamas žemės ūkio vaidmuo 
užtikrinant gyvenimo kokybės gerėjimą kaime.  

 Ekspertų teigimu, ribotas darbo našumas vis dar išlieka problema Lietuvos ūkiuose ir 
maisto pramonėje. Ši problema siejama ir su lėtu technologijų ir inovacijų integravimu į 
kasdieninę veiklą. Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas gali padėti žemės ūkio 
sektoriui išlikti konkurencingu ir pasiruošti ateities iššūkiams kaip su klimato kaita susiję 
pokyčiai (taip pat žr. 9.4, 9.5 ir 13.1). 

                                                             
22 Fruit and vegetable consumption statistics, 2018.  
23 Eurostat duomenimis, 2014. 
24 Nutrition, Physical Activity and Obesity Lithuania, 2013.  
25 ,,Rakto skylutė“ – sveikatai palankesni maisto produktai.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fruit_and_vegetable_consumption_statistics#Consumption_of_fruit_and_vegetables
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_02_10&plugin=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/243310/Lithuania-WHO-Country-Profile.pdf?ua=1
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/rakto-skylute
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 Visgi, tiek augančios galutinių produktų kainos, tiek mažėjančios darbo sąnaudos, jau veda 
žemės ūkio pokyčius teigiama linkme26. Šių pokyčių kontekste, būtina užtikrinti, jog 
privalumais įskaitant pajamų augimą, naudojasi visi žemės ūkio veikla užsiimantys 
asmenys, bei skatinti gyvenimo kokybės kaime gerėjimą.  

  

DARNIOS MAISTO GAMYBOS SISTEMOS IR LANKSTI ŽEMĖS ŪKIO PRAKTIKA (2.4.) 

Užtikrinti darnias maisto gamybos sistemas ir įdiegti lanksčią žemės ūkio praktiką, kuri didintų 
produktyvumą ir gamybą, padėtų išsaugoti ekosistemas, stiprintų gebėjimus prisitaikyti prie klimato 
kaitos, ekstremalių oro sąlygų, sausros, potvynių ir kitų gaivalinių nelaimių bei palaipsniui gerintų 
žemės ir dirvos kokybę. 

 Siekiant darnaus vystymosi, turi būti sukurta subalansuota maisto gamybos sistema, 
užtikrinanti, jog pakankamas maisto kiekis yra užauginamas tiek dabar, tiek ateityje. 
Žvilgsnis į ateitį yra būtinas norint išvengti ir minimalizuoti rizikas, tokias kaip klimato kaita, 
aplinkos būklės prastėjimas bei dirvožemio degradacija. Ekspertai atkreipia dėmesį į 
žemės ūkio poveikį vandeniui, dirvožemiui, oro kokybei ir ekosistemoms. 

 Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, matomas ekologinio ūkininkavimo populiarėjimas27 ir, 
ekspertų teigimu, tikėtina, kad ši tendencija tęsis ir padės spręsti bent dalį problemų šioje 
srityje. Tai sutampa su ekologiško maisto poreikio augimu28. Lietuvoje tvaraus žemės ūkio 
plėtra ir žalos aplinkai mažinimas yra aptariami Lietuvos kaimo plėtros programoje, 
Aplinkos apsaugos strategijoje ir kt.  

 Svarbu atkreipti dėmesį į dirvožemio būklės kitimą, kuris yra pagrindinis būdas sekti 
Lietuvos žemės ūkio tendencijas ir suprasti, ar ūkininkai naudoja dirvą tvariai. Ekspertai 
ragina skubiai imtis dirvą tausojančių praktikų, siekiant sustabdyti dirvožemio degradacijos 
procesus ir užtikrinti dirvos naudojimo galimybes ateityje (taip pat žr. 15.3.).  

 Žemės ūkyje naudojamose trąšose ir gyvulių mėšle esantys amoniakas ir nitratai gali 
užteršti geriamąjį vandenį (6.1., 6.3.) bei pakenkti vandens ekosistemoms (6.6., 14.2.). Nuo 
kintančios žemės ūkio veiklos pokyčio taip pat priklauso gyvūnų rūšių likimas, įskaitant 
paukščių ir vabzdžių rūšis. Pasak ekspertų, per dažnai ūkio produktyvumas pasiekiamas 
gamtos ir buveinių sąskaita (daugiau žr. 15.1., 15.3.) 

 Žemės ūkis tai pat yra didelis ŠESD sukėlėjas – ES mastu žemės ūkio sektorius yra 
atsakingas už 10 proc. visų ŠESD išmetimo29. Lietuvoje 2016 m. žemės ūkis sudarė net 32 
proc. ES ATLPS nedalyvaujančių sektorių emisijų30. Ekspertai pabrėžia poreikį skatinti 
tvarias žemės ūkio praktikas ribojant jų poveikį klimato kaitai ir pasiruošiant galimiems 
klimato kaitos padariniams, tokiems kaip temperatūrų pokyčiai ar potvyniai (daugiau žr. 
13.1.).  

 

PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS 
(2.a., 2.b.) 

 Daugiau žr. 17 DVT.  

                                                             
26 SDG 2 - Zero hunger, 2018 
27 Organic farming. Organic farming statistics, 2019.  
28 FiBL, FiBL Statistics – Europe – Key indicators. 
29 Eurostat duomenimis, 2019.  
30 Aplinkos ministerijos duomenimis (2016). Lietuvoje 34 proc. ŠESD yra reguliuojami per ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą. Iš likusių 66 proc. ŠESD žemės ūkis yra antras po transporto pagal ŠESD išmetimą ir įtaką klimato kaitai.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/SDG_2_-_Zero_hunger
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/act_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics
http://statistics.fibl.org/europe/key-indicators-europe.html
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_gge&lang=en
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REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

2.2. Siekiant suprasti gyventojų mitybos įpročius, šį rodiklį reikia išplėsti integruojant netinkamos 
mitybos rodiklius, rekomenduojama sekti ES siūlomą rodiklį  „Nutukimo lygis”. Augimo sustojimo 
rodiklis nėra aktualus Lietuvos kontekstui. 

2.3. Rodikliai turėtų būti sekami norint suprasti gamybos produktyvumą ir apimtis bei ūkininkų 
pajamas. 

2.4. Paukščių ir drugelių rodikliai, kuriuos rekomenduoja ES, yra glaudžiai susiję su 15 DVT tikslu 
bei gali padėti geriau suprasti žemės ūkio veiklų ryšį su biologine įvairove. Visgi, pasak ekspertų, 
šios informacijos rinkimo galimybės Lietuvoje yra ribotos, dėl ekspertų ir finansavimo stokos 
(daugiau žr. 15.1.).  
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai LT rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi DVT 
uždaviniai. 

Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį 
atitinkantys rodikliai iš 
Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio 
(Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV 
tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei vienam 
DV tikslui.  

Sustainable Development Solutions 
Network siūlomi rodikliai šiam DV 
tikslui (nuolat atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas rodiklį 
atitinkantis JT DVT uždavinys.   

2.1. Iki 2030 metų panaikinti badą ir 
užtikrinti visiems žmonėms, ypač 
neturtingiesiems ir asmenims, 
atsidūrusiems pažeidžiamoje padėtyje, 
įskaitant kūdikius, galimybę gauti 
saugaus, maistingo ir pakankamai 
maisto visus metus.  

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 m. 
strategija (1 tikslo 6 uždavinys) 
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. 
strategija (84, 87) 
NPP (8.2.2.5.) 
Vaiko gerovės valstybės politikos 
koncepcija (3.1.) 

2.1.1. Nepakankama mityba Nepakankama mityba 

02_10 Nutukimo lygis (siejasi 
su  3 DVT) 
 
02_20 Žemės ūkio veiksnių 
pajamos per metinį darbo 
vienetą 
 
02_30 Vyriausybės parama 
žemės ūkio moksliniams 
tyrimams ir plėtrai  
 
02_40 Ekologinio 
ūkininkavimo plotas  
 
02_50 Bendras maistinių 
medžiagų balansas teritorijose 
skirtose žemės ūkiui 
 
02_60 Amoniako emisijos iš 
žemės ūkio 
 
Daugiafunkciniai rodikliai: 
 
06_40 Nitratai požeminiuose 
vandenyse 
 
15_50 Vandens sukelta 
dirvožemio erozija 
 
15_60 Bendras paukščių 
indeksas 

8. Gyventojų, nesiekiančių minimalaus 
energijos suvartojimo lygio, dalis 
(pagal lytį, geografinę vietovę, 
gyventojų grupes) (2.1.) 
 
9. Anemija sergančių reprodukcinio 
amžiaus moterų (nuo 15 iki 49 metų) 
procentinė dalis (pagal amžių, 
socialinę ir ekonominę padėtį, kaimo / 
miesto, etninę ar vietinę būklę) (2.1., 
2.2.) 
 
10. Atrofijos ir išsekimo paplitimas 
tarp vaikų iki 5 metų amžiaus (pagal 
lytį, amžių, namų ūkio pajamas ir kitas 
socialines, ekonomines ir erdvines 
kvalifikacijas) (2.1., 2.2.) 
 
11. Jaunesnių nei 6 mėnesių kūdikių, 
kurie yra maitinami vien tik krūtimi, 
dalis (pagal motinos amžių, namų ūkio 
pajamas, švietimo lygį ir miestą / 
kaimą) (2.1., 2.2., 3.2.) 
 
12. 15–49 metų moterų, kurios 
suvartoja ne mažiau kaip 5 iš 10 
maisto grupių, procentinė dalis (pagal 
amžių, namų ūkio pajamas, švietimą ir 
miestą / kaimą) (2.1.)  
 
13. Pasėlių derlingumo atotrūkis 
(faktinis derlius, apskaičiuojamas 
procentais nuo galimo derliaus) (pagal 
šalies aukščiausio prioriteto pasėlius, 
erdvinį suskirstymą, nuo vietinės iki 
globalios skalės) (2.3., 2.4.) 

2.1.2 Vidutinio arba didelio 
maisto stygiaus paplitimas pagal 
Maisto stygiaus skalę (MSS) 

Vidutinio arba didelio 
maisto stygiaus paplitimas 
pagal Maisto stygiaus skalę 
(MSS) 

2.2. Iki 2030 metų užkirsti kelią visų 
formų netinkamai mitybai, įskaitant 
tarptautiniu lygiu suderintų uždavinių 
dėl kovos su vaikų iki penkerių metų 
augimo sustojimu ir organizmo 
išsekimu įgyvendinimą iki 2025 metų, 
ir patenkinti paauglių mergaičių, 
besilaukiančių ir maitinančių motinų ir 
pagyvenusių žmonių mitybos 
poreikius.  

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 m. 
strategija (1 tikslo 6 uždavinys) 
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. 
strategija (84, 87, 92) 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (83, 99)  
Nacionalinė visuomenės sveikatos 
priežiūros 2016–2023 metų plėtros 
programa (7.1) 
NPP (8.1.1., 8.1.2.2., 8.2.2.5.)  
Vaiko gerovės valstybės politikos 
koncepcija (3.1.) 

2.2.1. Augimo sustojimo (kai 
nustatyto amžiaus vaikų ūgis 
daugiau nei dviem standartiniais 
nuokrypiais mažesnis nei šio 
rodiklio medianinė reikšmė, 
nustatyta Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) Vaikų 
augimo vertinimo standartuose) 
paplitimas tarp jaunesnių nei 5 
metų amžiaus vaikų 

_ 

2.2.2. Netinkamos mitybos (kai 
nustatyto amžiaus vaikų svoris 
daugiau nei dviem standartiniais 
nuokrypiais mažesnis arba 
didesnis nei šio rodiklio 
medianinė reikšmė, nustatyta 
Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) Vaikų augimo vertinimo 
standartuose) paplitimas tarp 
jaunesnių nei 5 metų amžiaus 
vaikų pagal tipą (organizmo 
išsekimas arba antsvoris) 

_ 
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2.3. Iki 2030 metų padvigubinti žemės 
ūkio produktyvumą ir smulkių maisto 
gamintojų, ypač moterų, vietinių 
tautų, šeimos ūkių, kerdžių ir žvejų, 
pajamas, įskaitant saugią ir lygiateisę 
galimybę naudotis žemės, kitais 
produktyviaisiais ištekliais ir 
žaliavomis, žiniomis, finansinėmis 
paslaugomis, rinkomis bei vertės 
didinimo galimybėmis ir užimtumo 
teikiamomis galimybėmis ne žemės 
ūkio sektoriuje.  

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programa (4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 
4.2.9., 4.2.14., 4.2.15., 4.2.24., 
4.2.25.) 
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio 
politikos krypčių aprašas 
Nacionalinė 2014–2020 m. 
gyvulininkystės sektoriaus plėtros 
programa 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (32, 50)  
NPP (3.1.3, 4.2.) 

2.3.1. Gamybos apimtis, tenkanti 
vienam darbo vienetui, pagal 
žemės ūkio / ganyklinės 
gyvulininkystės / miškininkystės 
įmonių dydžio grupes 

_ 

 
14. Žemės ūkio papildomų darbuotojų 
skaičius, tenkantis 1000 ūkininkų [arba 
ūkininkų, kuriems taikomos žemės 
ūkio plėtros programos ir paslaugos, 
dalis] (pagal regionus,  lytį, viešuosius 
/ privačiojo sektoriaus darbuotojus) 
(2.3., 2.5., 2.a.) 
 
15. Azoto naudojimo efektyvumas 
maisto sistemose (skirtingomis 
geografinėmis skalėmis (vietiniu, 
nacionaliniu, pasauliniu), taip pat 
ūkininkavimo sistemomis (pvz., 
kukurūzai, kviečiai). Šalys tai gali 
apskaičiuoti pagal kiekvieną 
pagrindinę ūkininkavimo sistemą, 
agroekologinę zoną ir (arba) baseino 
rajoną) (2.3., 2.4., 8.4., 12.4., 14.1.) 
 
16. [Derliaus vandens produktyvumas 
(išauginto produkto tonos vienam 
drėkinimo vandens vienetui)] - rodiklis 
vis dar kuriamas (2.3., 6.4., 8.4.) 

2.3.2. Smulkių maisto produktų 
gamintojų vidutinės pajamos 
pagal lytį  

_ 

2.4. Iki 2030 metų užtikrinti darnias 
maisto gamybos sistemas ir įdiegti 
lanksčią žemės ūkio praktiką, kuri 
didintų produktyvumą ir gamybą, 
padėtų išsaugoti ekosistemas, stiprintų 
gebėjimus prisitaikyti prie klimato 
kaitos, ekstremalių oro sąlygų, 
sausros, potvynių ir kitų gaivalinių 
nelaimių bei palaipsniui gerintų žemės 
ir dirvos kokybę.  

Lietuva 2030 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programa (4.2.1., 4.2.4., 4.2.16., 
4.2.18., 4.2.21., 4.2.23.) 
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio 
politikos krypčių aprašas 
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. 
strategija (66.1.) 
Nacionalinė 2014–2020 m. 
gyvulininkystės sektoriaus plėtros 
programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (52, 53, 82, 99, 153-156 ) 
NPP (3.1.3., 3.3.1, 4.2., 8.2.) 
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, 
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos 
(sumanios specializacijos) krypčių ir 
jų prioritetų įgyvendinimo programa 
(20.3.) 

2.4.1. Našaus ir tvaraus 
ūkininkavimo tikslais 
naudojamos žemės ūkio 
paskirties žemės dalis 

Naudojamos žemės ūkio 
naudmenos 

Ekologinių ūkių žemės ūkio 
naudmenų dalis, palyginti 
su bendru naudojamų 
žemės ūkio naudmenų 
plotu 

2.5. Iki 2020 metų išsaugoti genetinę 
sėklų, kultūrinių augalų, ūkiuose 
laikomų ir prijaukintų gyvūnų bei jų 
susijusių laukinių veislių įvairovę, 
įskaitant per gerai valdomus ir 
diversifikuotus sėklų ir augalų bankus 
nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programa (4.2.4., 4.2.18.) 
Nacionalinė 2014–2020 m. 
gyvulininkystės sektoriaus plėtros 
programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija (74, 81, 87) 

2.5.1. Maistui ir žemės ūkiui 
skirti augalų ir gyvūnų genetiniai 
ištekliai, laikomi vidutinės 
trukmės arba ilgalaikio 
saugojimo vietose 

Maistui ir žemės ūkiui skirti 
augalų genetiniai ištekliai, 
laikomi vidutinės trukmės 
arba ilgalaikio saugojimo 
vietose (arkliai, galvijai, 
kiaulės, avys, žąsys) 
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lygiu, ir skatinti galimybes tuo 
naudotis, taip pat sąžiningą ir lygiavertį 
dalijimąsi nauda, gaunama iš genetinių 
išteklių naudojimo, ir susijusiomis 
tradicinėmis žiniomis, kaip susitarta 
tarptautiniu lygiu. 

NPP (3.3.1) 

2.5.2. Vietinių augalų ir gyvūnų 
rūšių, kurioms gresia, negresia 
arba nežinoma, ar gresia, 
išnykimas, dalis 

Vietinių augalų ir gyvūnų 
rūšių, kurioms gresia, 
negresia arba nežinoma, ar 
gresia, išnykimas, dalis 
(Arkliai, galvijai, kiaulės, 
avys, žąsys) 

2.a. Didinti investicijas, įskaitant ir 
platesnį tarptautinį bendradarbiavimą, 
į kaimo vietovių infrastruktūrą, žemės 
ūkio mokslinių tyrimų ir jų pritaikymo 
žemės ūkio sektoriuje tarnybas, 
technologijų plėtrą, augalų ir ūkinių 
galvijų genų bankus, siekiant didinti 
žemės ūkio produktyvumo gebėjimus 
besivystančiose šalyse, ypač mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse. 

Vystomojo bendradarbiavimo 
tarpinstitucinis veiklos planas (1.1.7.) 
 

2.a.1. Orientacijos į žemės ūkį 
indeksas, nustatomas pagal 
valdžios sektoriaus išlaidų 
struktūrą 

Orientacijos į žemės ūkį 
indeksas, nustatomas pagal 
valdžios sektoriaus išlaidų 
struktūrą 

2.a.2. Oficialieji investicijų į 
žemės ūkį srautai (oficiali 
parama vystymuisi ir kiti 
oficialieji srautai)  

_ 

2.b. Ištaisyti ir vengti prekybos 
apribojimų ir iškraipymų pasaulio 
žemės ūkio rinkose, įskaitant ir 
lygiagrečiai vykdomą visų formų žemės 
ūkio eksporto subsidijų ir visų eksporto 
priemonių, turinčių tokį pat poveikį, 
panaikinimą remiantis Dohos 
vystymosi derybų raundo įgaliojimais. 

_ 
2.b.1. Žemės ūkio produktų 
eksporto subsidijos 

_ 

2.c. Imtis priemonių, siekiant užtikrinti 
tinkamą maisto produktų rinkų ir jų 
išvestinių priemonių veikimą ir 
palengvinti galimybę laiku gauti 
informaciją apie rinką, įskaitant maisto 
atsargas, kad būtų galima išvengti itin 
didelių maisto kainų svyravimų. 

_ 
2.c.1. Maisto kainų anomalijų 
rodiklis 

_ 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS  

 

GIMDYVIŲ, NAUJAGIMIŲ IR VAIKŲ IKI 5 METŲ SVEIKATA (3.1., 3.2.) 

Sumažinti gimdyvių, naujagimių ir vaikų iki penkerių metų sergamumą ir mirtingumą. Mažinti nėščiųjų 
alkoholio vartojimą.  

 Lietuvos strateginiai dokumentai, ypač Lietuvos sveikatos 2014 – 2015 m. programa, 
atkreipia dėmesį į motinos ir vaiko sveikatos gerinimo būtinybę, siekiant užtikrinti 
prieinamą sveikatos apsaugos priežiūrą,  saugią ir švarią aplinką, sveiką mitybą, išplėsti 
vaikų skiepijimą.  

 Motinos ir kūdikių sveikata Lietuvoje yra geros būklės. Tam spręsti buvo sukurta Motinos ir 
vaiko valstybinė programa 2004-2006, kuria siekta mažinti nėščiųjų, gimdyvių ir 
naujagimių sergamumą ir mirtingumą, gerinti jų sveikatą, sukurti veiksmingą ir saugią 
nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros sistemą, atitinkančią Lietuvos sąlygas 
ir tarptautinius standartus. Po jos sukūrimo Lietuva sėkmingai sumažino gimdyvių 
mirtingumą (2017 m. mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyvų gimusių kūdikių siekė 7). Taip pat, 
naujagimių bei vaikų iki 5 metų mirtingumo lygis Lietuvoje stabiliai krenta.  

 Norint siekti geresnių rezultatų, reikalinga prie gimdyvių ir vaikų sveikatos problemų prieiti 
ne per sveikatos prizmę, tačiau per švietimą bei geresnių ekonominių sąlygų užtikrinimą ir 
nelygybės mažinimą. Pavyzdžiui, veiksmingas būdas skatinti geresnę kūdikių sveikatą - 
nėščiųjų švietimas apie žindymo suteikiamas naudas.  

 Viena didesnių problemų susijusių su naujagimių sveikata – tai nėščiųjų alkoholio 
vartojimas. Pagal 2019 m. įvykdytą tyrimą, 3% moterų vartoja alkoholį paskutiniais nėštumo 
mėnesiais31, kas smarkiai atsiliepia kūdikių sveikatai, gali sukelti vaisiaus alkoholinį 
sindromą. Prevencijai reikalingas sistemiškas moterų švietimas dėl alkoholio sukeliamos 
negrįžtamos žalos vaisiui, taip pat diagnostinių gebėjimų stiprinimas. (Taip pat žr. 3.5.) 

 

UŽKREČIAMŲ LIGŲ PREVENCIJA IR GYDYMAS (3.3.) 

Įveikti AIDS epidemiją, tuberkuliozę, virusinį hepatitą ir kovoti su kitomis užkrečiamomis ligomis.   

 Strateginiuose Lietuvos dokumentuose minimas poreikis spręsti tuberkuliozės ir vaistams 
atsparios tuberkuliozės atvejus, taip pat mažinti ŽIV paplitimą, nors ligos paplitimo 
kalėjimuose problema neaktualizuota (Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 2016-
2023 m. plėtros programa). Konkrečių uždavinių spręsti virusinio hepatito paplitimą 
strateginiuose dokumentuose nėra.  

 Lietuva antra pagal tuberkuliozės, hepatito ir ŽIV sukeltų mirčių skaičių tarp ES šalių (2015), 
ir yra lenkiama tik Latvijos32. Tad šių užkrečiamų ligų sprendimui turi būti teikiamas 
ypatingas dėmesys. 

 Priešingai nei didžiojoje dalyje kitų ES šalių, nuo 2010 iki 2017 m. Lietuvoje ŽIV/AIDS atvejų 
skaičius augo. Dauguma atvejų aptinkama kalėjimuose, tad problema spręstina 
konkrečiomis, lokalizuotomis priemonėmis33. Siūloma gerinti diagnozavimo gebėjimus, 
taip užtikrinant ankstyvą gydymą.  

                                                             
31 Pagal Vilniaus Universiteto atliktą tyrimą Vaisiaus poveikio alkoholiu paplitimo ir alkoholio įtakos naujagimių medžiagų 
apykaitai. 
32 Eurostat duomenimis, 2015. 
33 Lietuvos įstatymų ir bendrosios strategijos dėl ŽIV/AIDS prevencijos ir slaugos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų 
laisvės atėmimo vietose analizė, 2008. 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=sdg_03_41&toolbox=type
https://www.unodc.org/documents/balticstates/Library/PrisonSettings/Legislation_And_Policy_Analysis_HIV_IDUs_Prisons_LT_lt.pdf
https://www.unodc.org/documents/balticstates/Library/PrisonSettings/Legislation_And_Policy_Analysis_HIV_IDUs_Prisons_LT_lt.pdf


DVT rekomendacijų rinkinys 
 

33 
 

 Kalbant apie tuberkuliozę, reikėtų atkreipti dėmesį į vaistams atsparios tuberkuliozės, 
pasireiškiančios dėl netinkamo gydymo, atvejų skaičių Lietuvoje, kuris buvo antras pagal 
dydį ES 2012 metais ir vis dar nemažėja34. Privaloma užtikrinti, jog šios problemos 
sprendimas taptų prioritetinis.  

 Ekspertų teigimu, norint tobulinti vakcinavimo sistemą Lietuvoje rekomenduotina įdiegti 
reguliarią kasmetinę  nacionalinio vakcinacijos plano apimties peržiūrą. 

 

NEUŽKREČIAMŲ LIGŲ PREVENCIJA IR GYDYMAS (3.4.) 

Sumažinti priešlaikinį mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų taikant prevenciją ir gydymą. 

 Strateginiuose Lietuvos dokumentuose iškeltas tikslas mažinti lėtinių ligų skaičių, 
ypatingai per sveikos gyvensenos skatinimą.  

 Lietuvoje lėtinėmis ligomis sergančiųjų dalis beveik du kartus viršija ES vidurkį35. Ypatingą 
dėmesį Lietuvoje reikėtų atkreipti į kraujotakos sistemos ligas ir vėžį. Būtinas šių ligų 
diagnostikos efektyvumas ir gebėjimų tobulinimas, gyventojų skatinimas naudotis 
prevencinėmis paslaugomis. Tačiau ilgalaikiam problemos sprendimui būtina skatinti 
sveikesnį gyvenimo būdą: šviesti apie pilnavertę mitybą (taip pat žr. 2.1. ir 2.2.) ir fizinį 
aktyvumą, bei mažinti alkoholio ir tabako vartojimą (3.5., 3.a.). Taip pat reikia užtikrinti oro, 
dirvožemio, vandens taršos mažinimą, kadangi tarša prisideda prie lėtinių ligų 
formavimosi. Reikėtų turėti omenyje, jog šios ligos neproporcingai dažnai paveikia 
labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes, skurde gyvenančius asmenis, tad skurdo ir 
nelygybės mažinimas bei kokybiško švietimo visiems užtikrinimas tiesiogiai prisidėtų prie 
lėtinių ligų sprendimo.  

 Būtina atkreipti dėmesį ir į didelį traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičių, kuris Lietuvoje 
glaudžiai susijęs su dideliu alkoholio vartojimu (taip pat žr. 3.5.). Pavyzdžiui, strateginiuose 
dokumentuose skiriamas poreikis spręsti šalčio poveikio sukeltų sveikatos sutrikimų ir 
mirčių skaičių.  

 

PSICHINĖ SVEIKATA (3.4.) 

Skatinti psichinę sveikatą ir gerovę, mažinti stigmą susijusią su psichinės sveikatos problemomis, 
užtikrinti prieigą prie deramos pagalbos ir vystyti specialistų kompetencijas. 

 Egzistuojanti psichikos sveikatos strategija, parengta 2007 m., iškelia psichikos sveikatos 
užtikrinimą kaip vieną iš prioritetinių Lietuvos sveikatos siekių. Pabrėžtina, jog šią strategiją 
reikėtų atnaujinti. Kiti šalies strateginiai dokumentai taip pat kelia tikslus sumažinti 
psichikos ligų ir savižudybių skaičių.  

 Lietuvos psichikos sveikatos rodikliai ypatingai prasti, tad būtina imtis skubių priemonių 
gerinti gyventojų psichinės sveikatos būklę.  Lietuva vis dar pirmauja patyčių ir 
savižudybių skaičiumi36, depresijos mastai dideli, o, pasak ekspertų, dėl egzistuojančios 
stigmos dalis žmonių net nesikreipia pagalbos, tad nėra diagnozuojami. Tik nedidelė dalis 
besikreipusiųjų depresiją gydosi nemedikamentinėmis priemonėmis, tuo tarpu dauguma 
piktnaudžiauja priklausomybę sukeliančiais raminamaisiais vaistais37. Mažas 
nemedikamentinių priemonių (psichologo ar psichiatro konsultacijos) naudojimo 
paplitimas neatitinka sergančiųjų poreikių - daugiau nei 80% 2018 m. apklausoje 

                                                             
34 Multidrug-resistant tuberculosis in Lithuania – Still a long way ahead, 2016. 
35 Eurostat duomenimis, 2015. 
36 Mental Health Atlas: Lithuania, 2014. 
37 Psichikos sveikatos prevencijos ir priežiūros poreikių ir patirties tyrimas: kiekybinė apklausa ir pusiau struktūruoti interviu, 
2018. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010660X16000203
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/good-health-and-well-being
http://origin.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles-2014/ltu.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/03/viesoji_apklausa.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/03/viesoji_apklausa.pdf
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dalyvavusių teigė, jog norėtų nemedikamentinio gydymo38. Ekspertų teigimu, asmenims 
kenčiantiems nuo psichinės sveikatos sutrikimų trūksta informacijos kur ir į ką galima 
kreiptis pagalbos, taip pat ieškoti sprendimo trukdo patiriamas didelis gėdos jausmas, 
visuomenėje vyraujanti stigma. Reikalingas atviras dialogas ir švietimas psichinės 
sveikatos klausimais, taip pat specialistų kompetencijų tobulinimas, bei pačios psichinės 
sveikatos paslaugų sistemos vystymas.  

 

ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ BEI TABAKO VARTOJIMAS  
(3.5., 3.a.) 

Stiprinti piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ir psichoaktyviomis medžiagomis bei tabaku 
prevenciją ir gydymą.   

 Strateginiuose dokumentuose keliami konkretūs ir daugialypiai uždaviniai spręsti 
perteklinį alkoholio vartojimą, kartu išreikštas ir poreikis narkotinių bei psichotropinių ir 
tabako gaminių vartojimo prevencijai. Iškelti uždaviniai atitinkamai apima šio iššūkio mastą.   

 Pirminė problema Lietuvoje – didelis alkoholio vartojimas, kuris tiesiogiai prisideda prie 
lėtinių ligų formavimosi, prie gausaus traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičiaus šalyje, 
tokių kaip sušalimai ir avarijos, bei psichinės sveikatos problemų (žr. 3.4.), taip pat prie 
naujagimių sveikatos sutrikimų (žr. 3.2.). Siūloma tęsti strateginiuose dokumentuose 
iškeltus uždavinius.  

 Tabako vartojimą Lietuvoje svarbu vertinti lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos kontekste 
(žr. 3.4). 

 

KELIŲ EISMO AVARIJOS (3.6.) 

Sumažinti mirčių ir sužalojimų kelių eismo avarijose skaičių.   

 Strateginiuose dokumentuose kelių eismo avarijos vertinamos kaip labai svarbi problema, 
jai spręsti buvo sukurta Valstybinė saugaus eismo plėtros 2011–2017 m. programa, nuo 
tada kelių eismo avarijų skaičius Lietuvoje smarkiai sumažėjo.  

 Visgi avarijose žuvusių skaičius vienam milijonui gyventojų Lietuvoje vis dar smarkiai viršija 
ES vidurkį. Siektina toliau plėtoti pažangias eismo kontrolės sistemas, gerinti infrastruktūrą 
(9.1.), bei spręsti per didelį alkoholio vartojimą (žr. 3.5.).   

 

SEKSUALINĖ IR REPRODUKCINĖ SVEIKATA (3.7.) 

Užtikrinti visuotinę galimybę gauti seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant šeimos planavimo, informavimo ir švietimo bei reprodukcinės sveikatos įtraukimo į 
nacionalines strategijas ir programas tikslus. 

 Strateginiuose šalies dokumentuose įvardinamas poreikis daugiau dėmesio skirti lytiniam 
jaunimo ugdymui, rizikingo seksualinio elgesio ir lytiškai plintančių ligų prevencijai, bei 
poreikį mažinti abortų skaičių, suteikiant konsultacijas ir kitą pagalbą krizę patiriančioms 
(t.y., nėštumą nutraukti svarstančioms) moterims, iki gimdymo ir po jo (Demografijos, 
migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategija; Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015–2021 m. programa). 

                                                             
38 ibid. 
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 Ekspertų teigimu, šiuo metu galiojanti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 
bendroji programa skatina stigmos aplink lytinius santykius kūrimą, taip sumažinant 
moksleivių gebėjimus formuoti sveiką ir informuotą požiūrį į lytinį gyvenimą. 2011 m. 
duomenimis, iš visų 14-29 m. amžiaus apklausoje dalyvavusių jaunuolių, kurie atsakė, jog 
yra turėję lytinių santykių, 42% teigė, jog jų pirmieji lytiniai santykiai įvyko jiems būnant 16 
arba 17 m. amžiaus. Tai parodo, švietimo neatitikimą su Lietuvos esama situacija -  per 
didelis dėmesys skiriamas propaguoti susilaikymą nuo lytinių santykių iki pilnametystės, 
akcentuojant galimas su lytiniais santykiais susijusias rizikas. Ekspertai rekomenduoja 
išsamesnį informavimą apie kontracepcijos priemones taikyti anksčiau. Taip pat siūloma 
vengti asocijuoti lytinių santykių tikslą išskirtinai su vaisingumu ir šeimos kūrimu, taip 
uždarant galimybę kalbėti apie malonumą ir emociškai sveikus santykius. Reikalinga 
išsami jaunimui skirto lytinio ugdymo  peržiūra ir mokytojų kompetencijų kalbėti šiomis 
temomis didinimas, norint išvengti neinformuoto, mokslu nepagrįsto, homofobiško ar 
seksistinis mokymo.       

 

SVEIKATOS APSAUGA (3.8.) 

Pasiekti visuotinę sveikatos priežiūros paslaugų aprėptį, įskaitant apsaugą nuo finansinės rizikos, 
galimybę gauti kokybiškas būtiniausias sveikatos priežiūros paslaugas bei saugius, veiksmingus, 
kokybiškus ir pasiekiamus būtiniausius vaistus ir vakcinas.   

 Strateginiuose dokumentuose keliami uždaviniai gerinti sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę, saugą ir prieinamumą, plėtoti e. sveikatos sistemą, didinti tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą (Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. strategija),  

 Lietuvos sveikatos apsaugos prieinamumas lyginant su kitomis šalimis yra aukštas - tik 2,9 
proc. visų apklaustų Lietuvos gyventojų teigė, jog jų sveikatos poreikiai nebuvo patenkinti 
dėl kainos, atstumo iki paslaugos ar eilių39. Ekonominio prieinamumo aspektu, t.y. 
paslaugų ir vaistų įperkamumo atžvilgiu, Lietuva lenkia daugelį ES šalių. Teritoriniu 
prieinamumo aspektu, PSO gydymo įstaigų tankumą Lietuvoje taip pat vertina kaip labai 
gerą. Ekspertų teigimu, problematiškiausia sveikatos apsaugos sritis yra organizacinis 
prieinamumas. Tai pasireiškia per eilių pas tam tikrų sričių specialistus susidarymą. Norint 
spręsti šią problemą siūloma skatinti inovatyvių e-sprendimų kūrimą sveikatos sektoriuje, 
taip pat mažinti perteklinių administracinių reikalavimų naštą gydytojams.  

 Taip pat pažymėtinas netolygumas sveikatos paslaugų teikime įvairioms žmonių 
grupėms, tai ypač paveikia skurdo rizikos lygyje gyvenančiuosius, kurie ne visada renkasi 
kreiptis į sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas, net jei paslaugos nemokamos (taip pat 
žr. 10.2., 10.4.). Tai galėtų būti sprendžiama užtikrinant didesnį tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą tarp socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos tiekėjų, užtikrinant 
efektyvesnį informacijos dalijimąsi leidžiantį proaktyviai reaguoti į pažeidžiamų grupių 
patiriamas problemas. Siūloma didinti gydytojų mobilumą teikti paslaugas.  

 

 

 

 

 

                                                             
39  State of Health in the EU: Lithuania, Country Health Profile, 2017 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/355987/Health-Profile-Lithuania-Eng.pdf?ua=1
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SVEIKA APLINKA (3.9.) 

Sumažinti pavojingų chemikalų, oro, vandens bei dirvožemio taršos ir užterštumo keliamą žalą 
visuomenės sveikatai.  

 Strateginiuose dokumentuose keliami uždaviniai mažinti oro, vandens, maisto ar 
dirvožemio užterštumą, siekiant išvengti sveikatos sutrikimų.  

 Šio uždavinio pasiekimas tiesiogiai priklauso nuo kitų DVT uždavinių įgyvendinimo - 
ekosistemų apsaugojimo, taršos mažinimo, ekologinio ūkininkavimo skatinimo, darnių 
transporto sistemų sukūrimo, švarios energijos plėtros. Siekiant šio tikslo visų pirma būtina 
integruotai šviesti visuomenę dėl žmogaus neigiamo poveikio aplinkai bei to pasekmes 
visuomenės sveikatai, kartu skatinant darnias vartojimo ir gamybos praktikas (4, 6, 9, 12, 14 
ir 15 DVT). 

 

PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS 
(3.b., 3.c., 3.d.) 

 Daugiau žr. 17 DVT.  

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

Visų pirma, rekomenduojama keisti vieną iš bendrinių sveikatos rodiklių „gyvenimo trukmė” į „ 
sveiko gyvenimo trukmę”. Siūloma matuoti paties suvokiamą sveikatą.   

3.1. „Kvalifikuotų sveikatos priežiūros darbuotojų priimtų gimdymų dalis” rodiklį siūloma keisti į 
Lietuvai aktualesnį rodiklį.  

3.5. Nėra vertinama teikiamos pagalbos psichoaktyvių ir narkotinių medžiagų vartotojams aprėptis 
(“Gydymo intervencijų (farmakologinių, psichosocialinių, reabilitacinių ir tolesnės priežiūros 
paslaugų) psichoaktyvių medžiagų vartotojams aprėptis”). Taip pat siūlomas SDSN rodiklis “Sunkių 
psichikos sutrikimų turinčių asmenų (psichozės, bipolinio afektinio sutrikimo ar vidutinės-sunkios 
depresijos), naudojančių paslaugas, dalis (pagal lytį ir geografinę padėtį (kaimo/miesto))”. 

3.7. Nuo 2010 nėra sekamas rodiklis „Reproduktyvaus (18–49 metų) amžiaus moterų, kurių šeimos 
planavimo poreikiai patenkinti šiuolaikiniais metodais, dalis”  

Siekiant suprasti sveikatą ir sveiką gyvenseną holistiškai tuoti taip pat siūloma integruoti ES 
rekomenduojamus daugiafunkcinius rodiklius, įskaitant rodiklius stebinčius aplinkos kokybę (žr. 
lentelėje).  
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi tikslų uždaviniai 
(2015). 

Lietuvos Respublikos 
strateginiai dokumentai, 
kuriuose atspindimi DVT 
uždaviniai. 

Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio (Lietuvos 
statistikos departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų rodiklių 
rinkinys šiam DV tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai priklauso 
daugiau nei vienam DV tikslui.  

Sustainable Development Solutions 
Network siūlomi rodikliai šiam DV 
tikslui (nuolat atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas rodiklį 
atitinkantis JT DVT uždavinys.   

3.1. Iki 2030 metų sumažinti 
gimdyvių mirtingumą visame 
pasaulyje iki mažiau nei 70 iš 100 
000 gyvų gimusiųjų kūdikių.   

Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija (17.2., 
ketvirtojo tikslo  3 uždavinys) 
NPP (8.1.2.1) 

3.1.1. Nėščiųjų ir gimdyvių 
mirtingumo rodiklis  

Mirtingumas dėl nėštumo, gimdymo ir 
po gimdymo laikotarpio ligų  03_10 Numatoma gyvenimo 

trukmė gimimo metu 
 
03_20 Paties suvokiama sveikata  
 
03_30 Tabako vartojimo paplitimas 
 
03_40 Mirtingumas dėl lėtinių ligų 
 
03_41 Mirtingumas dėl 
tuberkuliozės, ŽIV ir hepatito 
 
03_60 Praneštas nepatenkintas 
medicininio patikrinimo ir 
priežiūros poreikis (siejasi su 1 DVT) 
 
Daugiafunkciniai rodikliai:  
 
02_10 Nutukimo lygis 
 
08_60 Mirtys dėl nelaimingų 
atsitikimų darbe  
 
11_20 Namų ūkių gyventojai, 
manantys, kad kenčia nuo triukšmo 
 
11_40 Kelių eismo įvykiuose 
žuvusių žmonių skaičius 
 
11_50 Oro tarša pagal kietąsias 
daleles 

17. Gimdyvių mirtingumo santykis ir 
dažnis (pagal amžių, miestą/kaimą, 
ir pajamų lygį) (3.1.) 
 
18. Naujagimių, kūdikių ir jaunesnių 
nei 5 metų vaikų mirtingumas 
(duomenys turėtų būti smulkiai 
išskirstyti (įskaitant geografinę 
padėtį), kad būtų nustatytos ypač 
pažeidžiamos populiacijos) (3.2.) 
 
19. Visą imunizaciją gavusių vaikų 
dalis (kaip rekomenduojama pagal 
nacionalinius skiepijimo grafikus) 
(pagal lytį, amžių ir miestą/kaimą) 
(3.2, 3.3, 3.8). 
 
24. Gyventojų antsvorio ir 
nutukimo procentas, įskaitant 
vaikus iki 5 metų (pagal lytį, amžių ir 
miestą/kaimą) (3.4.) 
 
25. Mirusių dėl kelių eismo įvykių 
metu patirtų traumų skaičius 100 
000 gyventojų (pagal transporto 
priemones, miestą/kaimą) (3.6., 
11.2.) 
 
26. [Konsultacijų su licencijuotu 
paslaugų teikėju sveikatos 
priežiūros įstaigoje ar 
bendruomenėje kiekvienam 
asmeniui per metus skaičius] - 
rodiklis vis dar kuriamas (pagal lytį, 
pajamas ir regioną) (3.3., 3.4., 3.8), 

3.1.2. Kvalifikuotų sveikatos 
priežiūros darbuotojų priimtų 
gimdymų dalis  

Kvalifikuotų sveikatos priežiūros 
darbuotojų priimtų gimdymų dalis  

3.2. Iki 2030 metų užkirsti kelią 
naujagimių ir vaikų iki penkerių 
metų mirtims, kurių galima 
išvengti, visoms šalims siekiant 
sumažinti neonatalinį 
mirtingumą bent iki 12 iš 1 000 
gyvų gimusiųjų kūdikių, o vaikų 
iki penkerių metų mirtingumą – 
bent iki 25 iš 1 000 gyvų 
gimusiųjų kūdikių.   

Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija 
(ketvirtojo tikslo 3 
uždavinys) 
Nacionalinė visuomenės 
sveikatos priežiūros 2016-
2023 m. plėtros programa 

3.2.1. Vaikų iki penkerių metų 
amžiaus mirtingumo lygis   

Vaikų iki penkerių metų amžiaus 
mirtingumas   

3.2.2. Naujagimių mirtingumo 
lygis  

Naujagimių mirtingumas  

3.3. Iki 2030 metų įveikti AIDS 
epidemiją, tuberkuliozę, maliariją 
ir apleistas tropines ligas, kovoti 
su hepatitu, su per vandenį 
plintančiomis ligomis ir kitomis 
užkrečiamomis ligomis.   

Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija 
Nacionalinė visuomenės 
sveikatos priežiūros 2016-
2023 m. plėtros programa 
NPP (2.1.1., 8.1.2.)  

3.3.1. Naujų ŽIV infekcijos atvejų, 
tenkančių 1 tūkst. neinfekuotų 
gyventojų, skaičius pagal lytį, 
amžių ir pagrindines rizikos 
grupes  

Naujai nustatytų ŽIV nešiotojų skaičius 
(vyrai / moterys)  

3.3.2. Sergamumas tuberkulioze 
(įskaitant recidyvus), tenkantis 
100  tūkst. gyventojų  

Sergamumas tuberkulioze (neįskaitant 
recidyvų)  
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3.3.3. Sergamumas maliarija, 
tenkantis 1 tūkst. gyventojų  
 
  

Sergamumas maliarija  
 
  

11.1.) 
 
27. [Gyventojų dalis be veiksmingos 
finansinės apsaugos sveikatos 
priežiūrai]- rodiklis vis dar kuriamas 
(pagal lytį ir pajamas) (3.3., 3.8., 
5.1.) 
 
28. Sunkių psichikos sutrikimų 
turinčių asmenų (psichozės, 
bipolinio afektinio sutrikimo ar 
vidutinės-sunkios depresijos), 
naudojančių paslaugas, dalis (pagal 
lytį ir geografinę padėtį 
(kaimo/miesto)) (3.4.) 
 
29. Kontracepcijos paplitimo 
rodiklis (pagal amžių, miestą/kaimą 
ir šeimyninę padėtį) (3.7, 5.6.) 
 
30. Dabartinis tabako gaminių 
naudojimas (standartizuota pagal 
amžių) (pagal lytį, amžių ir 
miestą/kaimą) (3.4., 3.5., 3.a.) 

3.3.4. Sergamumas hepatitu B, 
tenkantis 100 tūkst. gyventojų  

Sergamumas hepatitu B 

3.3.5. Gyventojų, kuriems reikia 
gydymo dėl užleistų tropinių ligų, 
skaičius  

Gyventojų, kuriems reikia gydymo dėl 
užleistų tropinių ligų, skaičius 

3.4. Iki 2030 metų trečdaliu 
sumažinti priešlaikinį mirtingumą 
nuo neužkrečiamųjų ligų taikant 
prevenciją ir gydymą bei skatinti 
psichinę sveikatą ir gerovę.   

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 
strategija 2030 m. 
Lietuva 2030 
Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija (4 tikslo 4 
uždavinys) 
Nacionalinė vėžio 
profilaktikos ir kontrolės 
2014-2025 m. programa  
NPP (8.1.2) 
Psichikos sveikatos strategija 

3.4.1. Mirtingumas dėl 
kraujotakos sistemos, vėžio, 
cukrinio diabeto, kvėpavimo 
sistemos ligų  

Mirtingumas dėl kraujotakos sistemos 
ligų, vėžio, cukrinio diabeto, 
kvėpavimo sistemos ligų  

3.4.2. Mirtingumo dėl savižudybių 
lygis  

Mirtingumas dėl savižudybių   

3.5. Stiprinti piktnaudžiavimo 
psichoaktyviomis medžiagomis, 
įskaitant piktnaudžiavimą 
narkotinėmis medžiagomis ir 
žalingą alkoholio vartojimą, 
prevenciją ir gydymą.   

Nacionalinė darnaus 
vystymosi strategija 
Lietuva 2030 
Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija 
NPP (8.1.1.2., 8.2.2.3.) 
Psichikos sveikatos strategija  
Valstybinė 2015-2025 m. 
narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės ir 
vartojimo prevencijos 
programa  

3.5.1. Gydymo intervencijų 
(farmakologinių, psichosocialinių, 
reabilitacinių ir tolesnės 
priežiūros paslaugų) 
psichoaktyvių medžiagų 
vartotojams aprėptis  

 _  

3.5.2. Legalių  alkoholinių gėrimų 
suvartojimas, tenkantis vienam 15 
metų ir vyresnio amžiaus 
gyventojui,  litrais grynojo 
alkoholio  

Legalių  alkoholinių gėrimų 
suvartojimas (Vienam 15 m. ir 
vyresniam gyventojui teko absoliutaus 
alkoholio, litrų)  
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3.6. Iki 2020 metų visame 
pasaulyje per pusę sumažinti 
mirčių ir sužalojimų kelių eismo 
avarijose skaičių.   

Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija (2 tikslo 3 
uždavinys) 
NPP (8.2.2.4., 3.2.1.) 
Valstybinė saugaus eismo 
plėtros 2011–2017 m. 
programa  

3.6.1. Mirtingumo dėl kelių eismo 
įvykių metu patirtų traumų lygis  

Mirusių dėl kelių eismo įvykių metu 
patirtų traumų skaičius  

3.7. Iki 2030 metų užtikrinti 
visuotinę galimybę gauti 
seksualinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant šeimos planavimo, 
informavimo ir švietimo bei 
reprodukcinės sveikatos 
įtraukimo į nacionalines 
strategijas ir programas tikslus.  

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–
2030 m. strategija (1 tikslo 6 
uždavinys, 62)  
Sveikatos ir lytiškumo 
ugdymo bei rengimo šeimai 
bendroji programa  
Vaiko gerovės valstybės 
politikos koncepcija 
(3.3.26.4.) 
Valstybinė moterų ir vyrų 
lygių galimybių 2015-2021 
m. programa (4 tikslas 
sveikatos apsaugos srityje) 

3.7.1. Reproduktyvaus (15–49 
metų) amžiaus moterų, kurių 
šeimos planavimo poreikiai 
patenkinti šiuolaikiniais metodais, 
dalis 

Reproduktyvaus (18–49 metų) 
amžiaus moterų, kurių šeimos 
planavimo poreikiai patenkinti 
šiuolaikiniais metodais, dalis 

3.7.2. Gimstamumo tarp paauglių 
(10–14 ir 15–19 metų amžiaus) 
lygis (gimusių skaičius, tenkantis 1 
tūkst. šio amžiaus moterų) 

Gyvų gimusių kūdikių skaičius (15–19 
metų amžiaus moterų) 

3.8. Pasiekti visuotinę sveikatos 
priežiūros paslaugų aprėptį, 
įskaitant apsaugą nuo finansinės 
rizikos, galimybę gauti kokybiškas 
būtiniausias sveikatos priežiūros 
paslaugas bei saugius, 
veiksmingus, kokybiškus ir 
pasiekiamus būtiniausius vaistus 
ir vakcinas.   

Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija (4 tikslas) 
NPP (2.1.3., 2.1.4., 8.3.)  
Psichikos sveikatos strategija  

3.8.1. Būtiniausių sveikatos 
priežiūros paslaugų aprėptis 
(vidutinė būtiniausių paslaugų 
aprėptis, nustatoma pagal 
reprezentatyvias procedūras, 
apimančias reprodukcinės, 
motinų, naujagimių ir vaikų 
sveikatos apsaugą, infekcinių ir 
neinfekcinių ligų gydymą, 
paslaugų mastus ir prieinamumą 
visiems ir neturtingiausiems 
gyventojams) 

Būtiniausių sveikatos priežiūros 
paslaugų aprėptis  
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3.8.2. Gyventojų, patiriančių 
dideles išlaidas sveikatai, palyginti 
su visomis namų ūkio išlaidomis 
arba pajamomis, dalis 

Apdraustųjų skaičius, palyginti su 
draudžiamaisiais  

3.9. Iki 2030 metų reikšmingai 
sumažinti mirčių ir ligų, kurias 
sukėlė pavojingi chemikalai, oro, 
vandens ir dirvožemio tarša ir 
užterštumas, skaičių.   

Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija 
Nacionalinė darnaus 
vystymosi strategija 
Nacionalinė visuomenės 
sveikatos priežiūros 2016-
2023 m. plėtros programa (2 
tikslo 4 uždavinys) 
NPP (8.2.) 

3.9.1. Mirtingumo dėl 
gyvenamųjų patalpų ir aplinkos 
oro užterštumo lygis   

Mirtingumo dėl gyvenamųjų patalpų ir 
aplinkos oro užterštumo lygis   

3.9.2. Mirtingumo dėl geriamojo 
vandens užterštumo, 
antisanitarinių sąlygų ir higienos 
trūkumo (patikimų, visiems 
prieinamų geriamojo vandens, 
sanitarijos ir higienos (GVSH) 
paslaugų trūkumo) lygis  

Mirusiųjų nuo diarėjos (A00-A01, A03-
A04, A06-A09), žarnyno kirmėlių 
sukeltų infekcijų (B76-B77,B79), 
prastos mitybos sukeltų ligų (E40-E46) 
skaičius  

3.9.3. Mirtingumo dėl atsitiktinio 
apsinuodijimo  lygis  

Mirtingumas dėl atsitiktinio 
apsinuodijimo (X40, X43–X44, X46–
X49)  

3.a Stiprinti Pasaulio sveikatos 
organizacijos tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos 
įgyvendinimą atitinkamai visose 
šalyse.  

Lietuva 2030 
Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija 
NPP (8.1.1.2., 8.2.2.3., 3.1.3)  
Psichikos sveikatos strategija  
Valstybinė 2015-2025 m. 
narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės ir 
vartojimo prevencijos 
programa 

3.a.1. Tabako vartojimo 
paplitimas tarp 15 metų amžiaus 
ir vyresnių gyventojų, 
standartizuotas pagal amžių 

Tabaką vartojančių 15 metų ir 
vyresnio amžiaus gyventojų dalis 
(pagal amžiaus grupes) bei tabako 
vartojimas vienam gyventojui 
(cigaretėmis)  (pagal amžiaus grupes) 

3.b. Remti vaistų ir vakcinų nuo 
užkrečiamų ir neužkrečiamų ligų, 
kurios pirmiausia paveikia 
besivystančias šalis, mokslinius 
tyrimus ir kūrimą, suteikti 
galimybę gauti patikimų 

Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija 
NPP (8.1.3.) 

3.b.1. Tikslinės populiacijos, 
apimamos nacionalinės 
vakcinavimo programos, dalis  

Tikslinės populiacijos, apimamos 
nacionalinės vakcinavimo programos, 
dalis (išskirstymas pagal ligas)  
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būtiniausių vaistų ir vakcinų 
remiantis Dohos deklaracija dėl 
TRIPS susitarimo ir visuomenės 
sveikatos, kurioje patvirtinama 
besivystančių šalių teisė 
visapusiškai pasinaudoti Sutarties 
dėl intelektinės nuosavybės 
teisių, susijusių su prekyba, 
nuostatomis dėl lanksčių būdų 
saugoti visuomenės sveikatą ir, 
pirmiausia, suteikti visiems 
galimybę gauti vaistų.   

3.b.2. Bendra grynoji oficiali 
parama vystymuisi, skiriama 
medicinos mokslinių tyrimų ir 
būtiniausių sveikatos priežiūros 
paslaugų sektoriams  

_ 

3.b.3. Sveikatos apsaugos įstaigų, 
nuolat turinčių prieinamų 
būtiniausių vaistų, dalis  

_ 

3.c. Labai padidinti finansavimą 
sveikatos priežiūrai ir sveikatos 
priežiūros specialistų įdarbinimui, 
tobulinimuisi, mokymui ir 
išlaikymui besivystančiose šalyse, 
ypač mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse ir mažose besivystančiose 
salų valstybėse.  

_ 

3.c.1. Sveikatos priežiūros 
darbuotojų tankis ir 
pasiskirstymas  
 
 
 

Sveikatos priežiūros darbuotojai 
(gydytojai, slaugos ir akušerijos 
personalas)  

3.d. Stiprinti visų šalių, ypač 
besivystančių šalių, gebėjimus 
ankstyvo įspėjimo, rizikos 
mažinimo ir nacionalinių ir 
pasaulinių sveikatos rizikos 
veiksnių valdymo srityse.   

Lietuvos sveikatos 2014-
2025 m. strategija 
NPP (8.2.2.6., 5.1.2.)  

3.d.1. Tarptautinių sveikatos 
priežiūros taisyklių (TSPT) 
pajėgumas ir šalies pasirengimas 
ekstremalioms visuomenės 
sveikatai situacijoms  

Tarptautinių sveikatos priežiūros 
taisyklių (TSPT) pajėgumas ir šalies 
pasirengimas ekstremalioms 
visuomenės sveikatai situacijoms  
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS  

 

KOKYBIŠKAS IR LYGIAVERTIS PRADINIS, PAGRINDINIS IR VIDURINIS IŠSILAVINIMAS (4.1) 

Užtikrinti, kad visos mergaitės ir berniukai įgytų nemokamą, lygiavertį ir kokybišką pradinį, vidurinį ir 
pagrindinį išsilavinimą, suteikiantį galimybę pasiekti atitinkamų ir veiksmingų mokymosi rezultatų. 
 
Užtikrinti neformalaus švietimo prieigą, būtiną siekiant įgyti naujų gebėjimų, svarbių profesinei ir 
visuomeninei veiklai bei saviraiškai. 
 

 Lietuvos strateginiai dokumentai bei teisinė bazė užtikrina prieinamumą prie pradinio ir 
vidurinio išsilavinimo visiems mergaitėms ir berniukams, visgi daugiau dėmesio vertėtų 
atkreipti į nelygybių mažinimą ir švietimo kokybės gerinimą. 

 Kaip problemą ekspertai įvardina tarp skirtingų pradinio ir vidurinio išsilavinimo įstaigų 
egzistuojančius kokybės skirtumus. Tai aprėpia moksleivių pasiekimų skirtumus tarp 
mokyklų, įskaitant pasiekimų atotrūkį tarp miesto ir kaimo, taip pat skirtumus tarp mokyklų 
skirtingose miesto dalyse. Taip pat matomi švietimo ir mokymosi aplinkos kokybės 
skirtumai tarp valstybinių ir privačių mokyklų.  

 Dalis Lietuvos moksleivių nepasiekia aukštesniojo lygio rezultatų ar pilno išsilavinimo. 
Pasiekimų lygis stipriai koreliuoja su moksleivių socioekonominio statusu (SES). MOSTA 
tyrimo duomenimis, žemo socioekonominio statuso 15 m. moksleiviai PISA gamtamokslio 
raštingumo rezultatais nuo kitų atsiliko 46 taškais (arba 1,5 mokslo metų). Maždaug pusė 
šio atotrūkio (22 taškai) remiasi skirtumais tarp mokyklų - žemo SES moksleiviai lankė 
mokyklas, kuriose yra paplitęs probleminis elgesys, trūksta popamokinės veiklos ir yra 
mažiau mokytojų su aukštesniu nei bakalauro laipsniu. Svarbu paminėti, kad tose pačiose 
mokyklose besimokančių skirtingo SES moksleivių pasiekimų atotrūkis siekė 24 balus.40 
Tai parodo, jog moksleivių šeimų pajamos turi didelę įtaką jų pasiekimams, o Lietuvos 
švietimo sistema nesprendžia šios problemos efektyviai. 

 Taigi, vien išsilavinimo prieinamumas nėra pakankamas švietimo sistemos uždavinys. 
Ekspertų teigimu, būtina mažinti nelygybes ir didinti švietimo paslaugų kokybę per 
paskatas geresniems mokytojams, popamokinės veiklos plėtrą bei didinant mokyklų 
darbo laiką, visų pirma finansuojant ir remiant prasčiausiai pasirodančias mokyklas.   

 
 

PRIEŽIŪRA, IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS (4.2.) 

Užtikrinti, kad visos mergaitės ir berniukai gautų kokybišką priežiūrą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį 
ugdymą.   
 

 Ikimokyklinis ugdymas aprėpia vaiko ugdymą švietimo sistemoje nuo gimimo iki 
priešmokyklinio ugdymo. Ikimokyklinio ugdymo tikslas yra padėti vaikams išsiugdyti 
savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo pradmenis ir skatinti 
mokytis ir būti kūrybingais41. Šis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo 
programą. Priešmokyklinis ugdymas yra visuotinis ugdymas vaikams nuo 5 metų, 
trunkantis vienerius arba, išimtiniais atvejais, dvejus metus. Jo tikslas yra užtikrinti 

                                                             
40 Aukštojo mokslo prieinamumas, 2018.  
41 Ikimokyklinis ugdymas, 2018.  

https://mosta.lt/images/tyrimai/am-prieinamumas-2018.pdf
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas
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optimalią vaiko raidą ir padėti vaikams pasirengti mokyklai42. Jo įgyvendinimą 
reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. 

 Ekspertų teigimu, kaip ir daugelio švietimo uždavinių atveju, priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo prieinamumui ir kokybei yra aktualūs vietovės ir šeimos 
socioekonominiai aspektai (1 ir 10 DVT). Tokių paslaugų teikimas ir prieinamumas taip pat 
būtini norint užtikrinti lyčių lygybę (daugiau žr. 5.4.). 

 Ekspertai pabrėžia būtinybę atlikti tolimesnius tyrimus siekiant geriau suprasti šių švietimo 
pakopų privalumus ir trūkumus Lietuvoje, ypač po 2016 m. įvesto privalomojo 
priešmokyklinio ugdymo. 

 
PROFESINIS IR AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS (4.3.)  
 
Užtikrinti vienodas galimybes visoms moterims ir vyrams įgyti prieinamą ir kokybišką profesinį bei 
aukštąjį (universitetinį ar koleginį) išsilavinimą. 
 

 Profesinio ir aukštojo išsilavinimo prieiga ir kokybė yra aptariama tokiuose strateginio 
planavimo dokumentuose kaip Lietuva 2030 bei Valstybinėje švietimo strategijoje. 

 Kaip ir pradinio ir vidurinio ugdymo kontekste, ekspertai atkreipia dėmesį į nelygybę bei 
gyvenamosios vietos ir socioekonominio statuso lemiamą profesinio ir aukštojo 
išsilavinimo prieigą.  

 Besimokantys asmenys iš mažomis pajamomis disponuojančių šeimų rečiau įgijo vidurinį 
išsilavinimą ar laikė valstybinius brandos egzaminus būtinus užsitikrinti prieigą prie 
aukštojo išsilavinimo43. Lyginant moksleivius iš mažas pajamas gaunančių šeimų ir 
daugiau uždirbančiųjų, buvo pastebėta, kad galimybės įgyti aukštąjį išsilavinimą tarp šių 
grupių skyrėsi dvigubai. Iš Lietuvoje 8 klasę lankiusių mažomis pajamomis disponuojančių 
šeimų moksleivių į aukštąsias mokyklas įstojo tik ketvirtadalis, o likusiųjų grupėje – kas 
antras moksleivis. 

 Ekspertai atkreipia dėmesį, kad strateginiame planavime ir švietimo sistemoje nėra 
aktualizuota moksleivių skirtingų siekių problema -  besimokantieji iš kaimo vietovių ir 
žemesnių SES kartais net nebando stoti į prestižines specialybes ar universitetus. Tuo 
tarpu renkami duomenys sutelkti tik ties stojančiųjų sėkme, todėl būtini tolimesni tyrimai 
siekiant atrasti geriausias intervencijas galimybių lygybei užtikrinti. 

 
 
LYGYBĖS SKATINIMAS ŠVIETIME (4.5.) 

Panaikinti lyčių skirtumus švietimo srityje ir užtikrinti vienodas galimybes pažeidžiamoms asmenų 
grupėms, įskaitant žmones su negalia, vietinius gyventojus ir pažeidžiamoje padėtyje atsidūrusius 
vaikus, įgyti visų lygių išsilavinimą ir dalyvauti profesinio mokymo programose. 
 

 Švietimo prieinamumas visoms socialinėms ir amžiaus grupėms reikalauja švietimo 
sistemos lankstumo ir individualizuotos prieigos, atkreipiant dėmesį į socialiai jautrių 
grupių poreikius. Ekspertų teigimu, šis uždavinys turėtų horizontaliai atsispindėti visuose 
su švietimu susijusiuose uždaviniuose. 

 Pabrėžiama, kad Lietuvos švietimo sistemoje yra būtina sudaryti sąlygas ir atrasti 
geriausius pozityviosios diskriminacijos metodus. Pozityvioji diskriminacija aprėpia 

                                                             
42 Bendroji priesmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 2002.  
Priešmokyklinio Ugdymo Bendroji Programa, 2014.  
43 Aukštojo mokslo prieinamumas, 2018. 

https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/priesmok.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf
https://mosta.lt/images/tyrimai/am-prieinamumas-2018.pdf
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specialias laikinąsias priemones, taikomas siekiant paspartinti lygybės įtvirtinimą44, tokių 
kaip nemokamų pietų tiekimas vaikams iš mažomis pajamomis disponuojančių šeimų. 

 Lyčių lygybės tema yra detaliau aptariama 5 DVT, tuo tarpu nelygybės tema plėtojama 10 
DVT. 

 
 
ŽINIOS IR ĮGŪDŽIAI, BŪTINI BESIMOKANČIŲJŲ ATEIČIAI IR DARNIAM VYSTYMUISI (4.7.) 
 
Užtikrinti, kad visi besimokantys asmenys įgytų žinių ir įgūdžių, reikalingų prisidėti prie darnaus 
vystymosi, pasitelkiant, be kitų dalykų, švietimą, kreipiantį į darnų vystymąsi, darnią gyvenseną, 
žmogaus teises ir lyčių lygybę, puoselėjant taiką, nesmurtinę kultūrą ir pasaulinį pilietiškumą bei 
pripažįstant kultūrų įvairovės ir kultūros indėlį į darnų vystymąsi. 
 

 Nors šis uždavinys yra platus, jis kreipia dėmesį į keturis tematinius akcentus: pirma, darnų 
vystymąsi bei darnią gyvenseną; antra, žmogaus teises ir lyčių lygybę; trečia, taikos, 
nesmurtinės aplinkos ir pasaulinio pilietiškumo puoselėjimą bei, ketvirta, kultūrų įvairovės 
ir kultūros indėlio pripažinimą. Norint diegti tokias žinias bei įgūdžius, reikalinga mokyklose 
taikyti globaliojo švietimo modelį, kuris siekia padėti suprasti visą pasaulį paveikiančius 
iššūkius, jų priežastis ir būdus juos įveikti. Vengiant sektorinio problemų suvokimo ir tik 
teorinio mokymo, toks švietimo modelis puoselėja aktyvų įsitraukimą į visuomeninę veiklą, 
pilietiškumą bei visapusiškos asmenybės formavimą, taip būtinus siekiant kurti Lietuvos 
ateitį ir skatinti pasaulinę partnerystę (daugiau žr. 17 DVT). 

 Norint įgyvendinti šį uždavinį, visų prima reikalingas sutarimas dėl aptariamų sričių 
strateginių gairių ir kokybės kriterijų. Darnaus vystymosi ir su juo susijusių žinių bei įgūdžių 
plėtojimas švietimo sistemoje gali tapti visos švietimo sistemos pamatiniu principu 
užtikrinant švietimo sistemos kokybę, teigia ekspertai. Nors Lietuva šiuo metu yra dar 
ankstyvoje DVT pasiekimo stadijoje, darnaus vystymosi principų suvokimas ir 
integravimas gali užtikrinti, jog visi besimokantieji bus pasiruošę ir padės kurti ateitį, kurios 
norime. 

 
 
ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR PROFESIONALAI (4.a.) 
 
Statyti ir modernizuoti švietimo įstaigas, kuriose būtų atsižvelgiama į vaikų, asmenų su negalia ir 
skirtingų lyčių interesus, ir suteikti saugią, nesmurtinę, įtraukią ir veiksmingą mokymosi aplinką 
visiems. 
 
Užtikrinti švietimo profesijų patrauklumą.  
 

 Ekspertai atkreipia dėmesį į tai, kad švietimo institucijų kultūra, įskaitant vertybes, yra 
svarbi švietimo kokybės ir socialinės įtraukties sąlyga, tad mokymosi aplinkos sąvokos 
nereikėtų susiaurinti iki infrastruktūros. Svarbu tobulinti švietimo institucijas, užtikrinant, 
kad jų kokybė augtų ir nuolat atlieptų besimokančiųjų poreikius.  

 Nors mokytojų, dėstytojų ir profesorių atlygis, paskatos, motyvacija bei išsilavinimas nėra 
šio DVT uždavinio dalis, ekspertai pakartotinai atkreipė dėmesį į šių sprendimų būtinybę 
Lietuvoje. Užtikrinus švietimo profesijų patrauklumą bus surenkami geriausi ekspertai, taip 
paskatinant teigiamus pokyčius visoje švietimo sistemoje.  

 

                                                             
44 Lygios galimybės visiems, 2017.  

http://visiskirtingivisilygus.lt/wp-content/uploads/2012/04/LGV_knyga.pdf
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PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS 
(4.b., 4.c.) 

 Daugiau žr. 17 DVT.  

 

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

Siekiant geriau suprasti Lietuvos švietimo sistemos veiklą, rekomenduojama atsižvelgti ne tik į 
JTO rekomenduojamus DVT rodiklius, bet ir į ES rekomendacijas bei įtraukti tokius rodiklius kaip 
Švietimo ir mokymo įstaigų nebaigusių asmenų dalis; nepakankami skaitymo, matematikos ir 
gamtos mokslų įgūdžiai bei besimokančių suaugusiųjų dalis. 

4.3. Norint įvertinti prieigą prie aukštojo mokslo, ekspertai rekomenduoja sekti pirmosios kartos 
(angl. first generation) rodiklį, nurodantį kiek arba kokia dalis studentų, kurių tėvai neturi aukštojo 
išsilavinimo, įstoja į aukštojo išsilavinimo institucijas.  Taip pat rodikliuose turi būti vertinamas 
besimokančiųjų skaičių pagal skirtingos paskirties formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
programas, įskaitant profesinės kvalifikacijos tobulinimo, bendrųjų gebėjimo plėtotės ir saviraiškos 
lavinimo programas. 

Taip pat naudinga integruoti platesnius kokybinius ir kiekybinius rodiklius siekiant geriau suprasti 
švietimo turinio kokybę (pvz. ryšyje su 4.7. uždaviniu) bei švietimo įstaigų ir profesionalų situaciją 
(4.a. uždavinys)  

Rekomenduojama atitinkamus rodiklius diferencijuoti pagal tėvų (arba motinos) išsilavinimą, 
šeimų socioekonominį statusą bei gyvenamąją vietą. Šie papildomi pjūviai padeda geriau suprasti 
nelygybę švietimo sistemoje ir atrasti būdus su ja kovoti.  
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų 
uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos 
strateginiai dokumentai, 
kuriuose atspindimi DVT 
uždaviniai. 

Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys rodikliai 
iš Nacionalinių Darnaus vystymosi 
rodiklių rinkinio (Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų rodiklių 
rinkinys šiam DV tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai priklauso 
daugiau nei vienam DV tikslui.  

Sustainable Development Solutions 
Network siūlomi rodikliai šiam DV 
tikslui (nuolat atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas rodiklį 
atitinkantis JT DVT uždavinys.   

4.1. Iki 2030 metų užtikrinti, kad visos 
mergaitės ir berniukai įgytų nemokamą, 
lygiavertį ir kokybišką pradinį ir vidurinį 
išsilavinimą, suteikiantį galimybę pasiekti 
atitinkamų ir veiksmingų mokymosi rezultatų. 

Lietuva 2030  
NPP (1.1.) 
Vaiko gerovės valstybės 
politikos koncepcija (3.3.1.5.)  
Valstybinė švietimo 2013–
2022 m. strategija  

4.1.1. Vaikų ir jaunuolių (a) 2–3-
oje klasėje, (b) baigusių pradinę 
mokyklą, (c) baigusių pagrindinę 
mokyklą ir pasiekusių bent 
minimalų (i) skaitymo ir (ii) 
matematikos mokėjimo lygį, 
dalis pagal lytį 

Vaikų baigusių pagrindinę mokyklą ir 
pasiekusių bent minimalų matematikos 
mokėjimo lygį, dalis. (moterys/vyrai)  
Vaikų baigusių pagrindinę mokyklą ir 
pasiekusių bent minimalų skaitymo 
mokėjimo lygį, dalis. (moterys/vyrai)  
Vaikų baigusių pradinę mokyklą ir 
pasiekusių bent minimalų matematikos 
mokėjimo lygį, dalis. (moterys/vyrai) 
Vaikų baigusių pradinę mokyklą ir 
pasiekusių bent minimalų skaitymo 
mokėjimo lygį, dalis. (moterys/vyrai) 

04_10 Švietimo ir mokymo įstaigų 
nebaigusių asmenų dalis (siejasi su 
5 DVT) 
 
04_20 Aukštąjį išsilavinimą įgyjančių 
asmenų dalis (siejasi su 5 DVT) 
 
04_30 Dalyvavimas ankstyvajame 
ugdyme ir priežiūroje 
 
04_40 Nepakankami skaitymo, 
matematikos ir gamtos mokslų 
įgūdžiai 
 
04_50 Neseiniai išsilavinimą įgijusių 
asmenų užimtumo lygis (siejasi su 5 
DVT)  
 
04_60 Besimokančių suaugusiųjų 
dalis  
 
Daugiafunkciniai rodikliai: 
 
08_20 Nedirbančio ir nesimokančio 
jaunimo dalis 

31. Vaikų (36–59 mėn.), gaunančių 
bent vienerius metus kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo, dalis (pagal 
lytį, vietą ir namų ūkio pajamas) 
(4.2., 4.5.) 
 
32. Ankstyvo vaikų vystymosi 
indeksas (pagal lytį, amžių ir 
miestą/kaimą) (4.2.) 
 
33. Mergaičių ir berniukų, baigusių 
pagrindinį išsilavinimą, dalis (pagal 
lytį, pajamas, negalią, regioną ir 
namų ūkio pajamas) (4.1., 4.5., 4.6., 
5.1.)  
 
34. [Mergaičių ir berniukų, kurie 
įgyja įvairių pradinių įgūdžių, 
įskaitant raštingumą ir matematiką, 
procentinė dalis iki pradinės 
mokyklos ciklo pabaigos (pagal lytį ir 
miestą/kaimą)] - rodiklis vis dar 
vystomas (4.1., 4.6.) 
 
35. Mergaičių ir berniukų baigusių 
vidurinį išsilavinimą dalis (4.1., 4.4., 
4.5., 4.6., 5.1., 8.6.) 
 
36. [Mergaičių ir berniukų, turinčių 
pagrindinius raštingumo ir 
matematikos įgūdžius baigus 
vidurinio ugdymo ciklą, procentinė 
dalis (rodiklis remiasi nacionaliniais 
lyginamaisiais standartais) - rodiklis 
vis dar kuriamas (4.1., 4.4., 4.7.) 
 

4.2. Iki 2030 metų užtikrinti, kad visos 
mergaitės ir berniukai gautų kokybišką 
ankstyvąjį ugdymą, priežiūrą ir ikimokyklinį 
išsilavinimą ir būtų pasirengę pradiniam 
ugdymui.  

Lietuva 2030  
NPP (1.1., 1.2., 7.1.3) 
Priešmokyklinio ugdymo 
bendroji programa 
Vaiko gerovės valstybės 
politikos koncepcija (2.10., 
3.1.12.) 
Valstybinė švietimo 2013–
2022 m. strategija  

4.2.1. Vaikų iki 5 metų amžiaus, 
kurių sveikatos, mokymosi ir 
psichosocialinis vystymasis nėra 
sutrikęs, dalis pagal lytį 

_ 

4.2.2. Dalyvavimo organizuotoje 
mokymo veikloje vieni metai iki 
sukankant oficialiajam pradiniam 
mokykliniam amžiui lygis pagal 
lytį 

Dalyvavimo organizuotoje mokymo 
veikloje vieni metai iki sukankant 
oficialiajam pradiniam mokykliniam 
amžiui lygis. (moterys/vyrai) 

4.3. Iki 2030 metų užtikrinti vienodas 
galimybes visoms moterims ir vyrams įgyti 
prieinamą ir kokybišką techninį, profesinį ir 
aukštąjį išsilavinimą, įskaitant universitetinį. 

Lietuva 2030  
NPP (1.1.) 
Valstybinė švietimo 2013–
2022 m. strategija 

4.3.1. Jaunimo ir suaugusiųjų 
dalyvavimo formaliame ir 
neformaliame mokyme ir 
tobulinimasis (kursai) per 
paskutinius 12 mėn. lygis pagal 
lytį 

Mokymosi visą gyvenimą lygis (25–64 
metų amžiaus gyventojų). 
(moterys/vyrai) 
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4.4. Iki 2030 metų labai padidinti jaunimo ir 
suaugusiųjų, turinčių įgūdžių, įskaitant 
techninius ir profesinius įgūdžius, užimtumui, 
tinkamam darbui ir verslumui, skaičių.  

Lietuva 2030  
Lietuvos mokslo ir inovacijų 
politikos kaitos gairės 
NPP (1.1., 1.3.) 
Valstybinė švietimo 2013–
2022 m. strategija  

4.4.1. Jaunimo ir suaugusiųjų, 
turinčių informacijos ir 
komunikacijos technologijų (IKT) 
įgūdžių, dalis pagal įgūdžių tipą 

16–74 metų amžiaus gyventojų, pagal 
informacinių technologijų naudojimosi 
įgūdžius, dalis. (neturi įgūdžių/ žemi 
naudojimosi įgūdžiai/ vidutiniai 
naudojimosi įgūdžiai/ aukšti 
naudojimosi įgūdžiai) 

37. Moterų ir vyrų aukštojo 
išsilavinimo lygis (pagal lytį, 
miestą/kaimą ir pagal studijų sritį 
(siekiant stebėti moterų skaičių 
gamtos mokslų, matematikos, 
inžinerijos ir kt. srityse)) (4.3., 4.4., 
4.5., 8.6.) 

4.5. Iki 2030 metų panaikinti lyčių skirtumus 
švietimo srityje ir užtikrinti vienodas 
galimybes pažeidžiamoms asmenų grupėms, 
įskaitant žmones su negalia, vietinius 
gyventojus ir pažeidžiamoje padėtyje 
atsidūrusius vaikus, įgyti visų lygių išsilavinimą 
ir dalyvauti profesinio mokymo programose. 

Lietuva 2030  
Lietuvos mokslo ir inovacijų 
politikos kaitos gairės 
Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos 2013– 
2019 m. programa  
NPP (Horizontalusis principas: 
Lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas) 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015–2021 m. 
programa 
Valstybinė švietimo 2013–
2022 m. strategija  

4.5.1. Lygybės indeksai (moterų / 
vyrų, kaimo / miesto gyventojų, 
žemiausios / aukščiausias turto 
kvintilės ir kiti, tokie kaip žmonių 
su negalia, vietinių tautų ir dėl 
konfliktų nukentėjusių 
gyventojų, priklausomai nuo 
turimų duomenų) visiems 
išskaidomiems šio sąrašo 
švietimo rodikliams 

Vaikų baigusių pagrindinę mokyklą ir 
pasiekusių bent minimalų matematikos 
mokėjimo lygį, lygybės indeksai.  
(Vaikų baigusių pagrindinę mokyklą ir 
pasiekusių bent minimalų skaitymo 
mokėjimo lygį, lygybės indeksai / 
Dalyvavimo organizuotoje mokymo 
veikloje vieni metai iki sukankant 
oficialiajam pradiniam mokykliniam 
amžiui lygybės indeksai / Vaikų 
baigusių pradinę mokyklą ir pasiekusių 
bent minimalų matematikos mokėjimo 
lygį, lygybės indeksai / Vaikų baigusių 
pradinę mokyklą ir pasiekusių bent 
minimalų skaitymo mokėjimo lygį, 
lygybės indeksai) 

4.6. Iki 2030 metų užtikrinti, kad visi jauni 
žmonės ir didžioji dalis suaugusiųjų, tiek vyrų, 
tiek moterų, mokėtų skaityti ir skaičiuoti.  

Valstybinė švietimo 2013–
2022 m. strategija  

4.6.1. Tam tikros amžiaus grupės 
gyventojų, pasiekusių bent 
nustatyto įgūdžių lygio funkcinio 
(a) raštingumo ir (b) mokėjimo 
skaičiuoti srityje, dalis pagal lytį 

(a) Raštingumas 16–65 m. asmenų 
(moterys / vyrai) 
(b) mokėjimas skaičiuoti 16–65 m. 
asmenų (moterys / vyrai) 

4.7. Iki 2030 metų užtikrinti, kad visi 
besimokantys asmenys įgytų žinių ir įgūdžių, 
reikalingų darniam vystymuisi skatinti, 
įskaitant, be kitų dalykų, švietimą darnaus 
vystymosi ir darnios gyvensenos, žmogaus 
teisių, lyčių lygybės, taikos ir nesmurtinės 
kultūros skatinimo, pasaulinės pilietybės bei 
kultūrų įvairovės ir kultūros indėlio į darnų 
vystymąsi vertinimo klausimais. 

Lietuva 2030  
Lietuvos kultūros politikos 
kaitos gairės  Nacionalinė 
darnaus vystymosi strategija 
NPP (1.2., 1.5., Lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas, Darnus 
vystymasis) 
Valstybinė švietimo 2013–
2022 m. strategija 

4.7.1. Švietimo apie (i) pasaulinę 
pilietybę ir (ii) darnų vystymąsi, 
įskaitant lyčių lygybę ir žmogaus 
teises, įtraukimo į visus (a) 
nacionalinės švietimo politikos, 
(b) mokymo programų, (c) 
mokytojų rengimo ir (d) 
besimokančių asmenų vertinimo 
lygmenis mastas 

Pasaulinė pilietybė nacionalinėje 
politikoje, mokymo programose  ir 
vertinime; darnus vystymasis 
nacionalinėje politikoje, mokymo 
programose ir vertinime; 
Pasaulinė pilietybė ir darnus vystymasis 
mokytojų rengime 
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4.a. Statyti ir modernizuoti švietimo įstaigas, 
kuriose būtų atsižvelgiama į vaikų, asmenų su 
negalia ir skirtingų lyčių interesus, ir suteikti 
saugią, nesmurtinę, įtraukią ir veiksmingą 
mokymosi aplinką visiems. 

Lietuva 2030  
Nacionalinės neįgaliųjų 
socialinės integracijos 2013– 
2019 m. programa  
NPP (Horizontalusis principas: 
Lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas) 
Vaiko gerovės valstybės 
politikos koncepcija (3.1.20., 
3.3.27.) 
Valstybinė švietimo 2013–
2022 m. strategija  

4.a.1. Mokyklų, turinčių (a) 
galimybes naudotis elektra, (b) 
interneto prieiga pedagoginiais 
tikslais, (c) kompiuteriais 
pedagoginiais tikslais, (d) 
mokiniams su negalia pritaikytą 
infrastruktūrą ir priemones, (e) 
prieigą prie geriamojo vandens 
šaltinių, (f) bent minimaliai 
įrengtus atskyrus vyrų ir moterų 
tualetus, (g) bent minimaliai 
įrengtas vietas rankoms plauti 
(pagal GVSH rodiklio apibrėžtis), 
dalis 

Mokyklos turinčios galimybes naudotis: 
(a)  elektra (Pradinė mokykla / 
pagrindinė mokykla, progimnazija / 
gimnazija, vidurinė mokykla / 
profesinio mokymo įstaiga) 
(b) interneto prieiga pedagoginiais 
tikslais (Pradinė mokykla / pagrindinė 
mokykla, progimnazija / gimnazija, 
vidurinė mokykla / profesinio mokymo 
įstaiga) 
(c) kompiuteriais pedagoginiais tikslais 
(Pradinė mokykla 
/ pagrindinė mokykla, progimnazija / 
gimnazija, vidurinė mokykla) 
(e) prieiga prie geriamojo vandens 
šaltinių 

4.b. Iki 2020 metų labai padidinti pasauliniu 
mastu stipendijų besivystančioms šalims, ypač 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims, mažoms 
besivystančioms salų valstybėms ir Afrikos 
šalims, skirtų stojantiems į aukštąsias 
mokyklas, įskaitant profesinio mokymo, 
informacinių ir ryšių technologijų, technines, 
inžinerines ir mokslines programas, skaičių 
išsivysčiusiose šalyse ir kitose besivystančiose 
šalyse. 

Vystomojo bendradarbiavimo 
2017 - 2019 m. tarpinstitucinis 
veiklos planas (1.1.3.) 

4.b.1. Stipendijoms skiriamos 
oficialios paramos vystymuisi 
srautų apimtis pagal sektorius ir 
mokslų sritis 

Studentų, kuriems skiriama stipendija ir 
išmoka, skaičius (Rytų Europa / 
Kaukazas / Azija / Pietų ir Šiaurės 
Amerika) 

4.c. Iki 2030 metų labai padidinti kvalifikuotų 
mokytojų skaičių, įskaitant ir tarptautinį 
bendradarbiavimą mokytojų rengimo srityje, 
besivystančiose šalyse, ypač mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse ir mažose 
besivystančiose salų valstybėse. 

Vystomojo bendradarbiavimo 
2017 - 2019 m. tarpinstitucinis 
veiklos planas (1.1.4.) 

4.c.1. (a) Ikimokyklinio švietimo 
įstaigų, (b) pradinių, (c) 
pagrindinių ir (d) vidurinių 
mokyklų mokytojų, praėjusių 
bent minimalų organizuotą 
pedagoginį rengimą (pvz., 
mokytojų profesinį rengimą), 
reikalingą norint dirbti mokytoju 
tam tikru lygmeniu nurodytoje 
šalyje, prieš pradedant arba jau 
pradėjus dirbti, dalis 

─ 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS  

 

LYČIŲ DISKRIMINACIJA (5.1.)  

Panaikinti visų formų moterų ir mergaičių diskriminaciją, įskaitant darbo užmokesčio atotrūkį.  

 Strateginiuose dokumentuose išskiriamas prioritetas užtikrinti ekonominę lyčių lygybę bei 
mažinti darbo užmokesčio atotrūkius tarp vyrų ir moterų (Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015-2021 m. programa). 

 Lietuvoje matoma įvairių formų diskriminacija, įskaitant darbo užmokesčio ir visuomenės 
normų skirtumus. Šiuo metu vidutinio atlyginimo tarp moterų ir vyrų atotrūkis Lietuvoje 
siekia 15,2 proc.45, tačiau net atmetus įsidarbinimo skirtinguose sektoriuose ir darbuose 
faktorių ir vertinant moterų ir vyrų atlyginimą už tokį patį darbą, vis dar matomas aiškus 
užmokesčio atotrūkis;  moterys dažniau nei vyrai gyvena skurdo rizikoje ar socialinėje 
atskirtyje46. Vis dar vyrauja stereotipai, atmetantys moteris kaip turinčias lygiaverčius 
gebėjimus atlikti tokias pat užduotis kaip vyrai, kitais atvejais vyras matomas kaip 
pagrindinis šeimos išlaikytojas, tad manoma, jog jam turėtų būti mokama daugiau47. Norint 
spręsti šias problemas siektina šviesti visuomenę apie darbo užmokesčio atotrūkį, skatinti 
skaidrumą įstaigų užmokesčio politikoje, aktyviai kovoti su lyčių stereotipais. Taip pat 
būtina užtikrinti saugią darbo aplinką bei skatinti darbovietes įtvirtinti aiškias taisykles prieš 
priekabiavimą, taip siekiant apsaugoti tiek moteris, tiek vyrus (apie darbo aplinką plačiau 
žr. 8.8). 

 

SMURTO PRIEŠ MOTERIS PREVENCIJA (5.2.)  

Panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites artimoje ir neartimoje aplinkoje, įskaitant 
prekybą moterimis ir mergaitėmis bei seksualinį ir kitokį jų išnaudojimą. 

 Smurtas prieš moteris, įskaitant psichologinį, fizinį ir seksualinį smurtavimą, Lietuvoje vis 
dar didžiulė problema. 82 proc. smurto artimoje aplinkoje aukų yra moterys, tuo tarpu net 
91 proc. smurtautojų - vyrai (2017)48, tad šią problemą reikia vertinti kaip dar vieną moterų 
dėl lyties patiriamos diskriminacijos aspektą.  

 Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems 
asmenims 2014-2020 m. programos esamos situacijos apraše moterys įvardinamos kaip 
pagrindinės smurto aukos, tačiau tikslų formuluotėse aukos įvardinamos kaip neutralios 
lyties, taip neįtraukiant papildomų galimų uždavinių norint spręsti konkrečiai moterų 
patiriamą smurtą (kaip nelygiaverčio, menkinančio požiūrio (mizoginija) į moteris 
mažinimas, lyčių lygybės skatinimas).  

 Lietuva vis dar nėra ratifikavusi Stambulo Konvencijos, kuri įpareigotų šalį imtis atitinkamų 
veiksmų įvairių rūšių smurto prieš moteris prevencijai ir sustabdymui. Taip pat reikia 
užtikrinti veiksmingą moterų apsaugos mechanizmą, skatinti atsakingesnį institucijų 
požiūrį į smurto atvejų pranešimus. Ekspertų teigimu, būtina pradėti viešai kalbėti ir apie 
seksualinę prievartą santuokoje - dėl egzistuojančios stigmos šios problemos klausimu, 
aukos yra nelinkusios kreiptis pagalbos. 

 Daugiau apie prekybą žmonėmis žr. 8.7.   

                                                             
1 Moterys ir vyrai Lietuvoje, 2017. 
46 ibid. 
47 2017 metų Europos vertybių tyrimo duomenys. 
48 Smurto artimoje aplinkoje statistika, 2017. 

https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=30580
https://osp.stat.gov.lt/infografikas30
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NEAPMOKAMAS DARBAS (5.4.)  

Pripažinti ir vertinti nemokamą priežiūrą ir darbą namų ūkyje teikiant viešąsias paslaugas ir 
infrastruktūrą, taikant atitinkamą socialinės apsaugos politiką ir skatinant bendrą atsakomybę namų 
ūkyje ir šeimoje nacionaliniu lygiu. 

 Strateginiuose dokumentuose iškeliamas poreikis vertinti namų ruošos ir priežiūros 
darbus, keliami tikslai suteikti paramą šeimoms derinant darbo ir namų atsakomybes (pvz. 
skatinti lankstesnį darbdavių požiūrį į darbo grafiką), taip pat remti šeimas, slaugančias 
artimuosius su negalia. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrojoje 
programoje taip pat keliami tikslai keisti įsišaknijusį stereotipinį požiūrį į lyčių vaidmenis. 

 Paskutiniais 2010-ųjų duomenimis, moterys skyrė beveik du kartus daugiau laiko nei vyrai 
namų ruošai, vaikų priežiūrai ir slaugai. Toks nematomas darbas apsunkina moterų 
galimybes profesiniam tobulėjimui, tuo tarpu motinystė ir motinystės atostogos tampa 
praleistų karjeros galimybių, mažėjančio užmokesčio ir prarastų įgūdžių priežastimi. Dėl 
netolygaus atsakomybių pasiskirstymo, Lietuva praranda didžiulį ekonominio augimo 
potencialą, kurį užtikrintų pilnas, lygybe grįstas moterų įtraukimas į darbo rinką. Tam 
užtikrinti, reikalinga ne tik keisti stereotipinį lyčių vaidmenų suvokimą, tačiau ir kurti 
moteris įgalinančius paramos mechanizmus - įvairias viešąsias paslaugas bei didesnį 
darboviečių lankstumą, ypač vaikų priežiūros klausimais.    

 Apie prieigą prie ikimokyklinių ir priešmokyklinių paslaugų žr. 4.2.  

 

LYGIOS GALIMYBĖS LYDERYSTEI (5.5.)  

Užtikrinti moterų visapusišką ir veiksmingą dalyvavimą ir lygias galimybes lyderystei visais 
sprendimų priėmimo lygiais politiniame, ekonominiame ir visuomeniniame gyvenime. 

 Strateginiuose dokumentuose išskiriamas prioritetas užtikrinti didesnį moterų įtraukimą į 
vadovių pozicijas. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrojoje 
programoje keliamas tikslas keisti įsišaknijusį stereotipinį požiūrį į lyčių vaidmenis.  

 Nors Lietuvoje aukštąjį išsilavinimą turi neproporcingai daugiau moterų nei vyrų (2018 m. 
apie 36 proc. moterų ir 27 proc. vyrų),  visgi vyrai smarkiai lenkia moteris lyderystės 
pozicijose. Tarp valstybės tarnautojų daugiau nei 2 iš 3 dirbančiųjų yra moterys, tačiau jos 
teužėmė 37,5 proc. valstybinių įstaigų vadovių pozicijų49. Atitinkamai, XII-ojo Seimo narių 
moterų yra 30, palyginti su 111 atstovų vyrų, tuo tarpu panašios proporcijos matomos ir 
savivaldybių rinkimuose50. Matant, jog išsilavinimo ir kompetencijų stoka nėra priežastis, 
dėl kurios mažiau moterų užima vadovių pozicijas, reikalinga atsižvelgti į kitus barjerus, 
neleidžiančius pasiekti lygybės šiuo klausimu. Lietuvoje vis dar egzistuoja ryškūs 
stereotipai, kuriais moterys atmetamos kaip gebančios lyderės, taip pateisinant 
diskriminacinę sistemą, kurioje vienas faktorių paaukštinimui tampa lytis. Motinystės kaina 
taip pat didelė - darbdaviai mažiau linkę investuoti į dirbančias moteris, vaiko priežiūros 
atostogos tampa prarastų karjeros galimybių ir įgūdžių priežastimi. Siūloma skatinti lygių 
galimybių lyderystėje sistemą, aprėpiančia tiek visuomenės požiūrį, tiek struktūrinius 
veiksnius. 

 

 

                                                             
49 Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys, 2018 metų pradžioje.  
50 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys. 
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LYTINĖ IR REPRODUKCINĖ SVEIKATA (5.6.)  

Užtikrinti vienodas galimybes gauti seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas ir 
reprodukcines teises. 

 Strateginiuose dokumentuose atkreipiamas dėmesys į konkrečias moterų reprodukcinės 
sveikatos problemas.  

 Būtina užtikrinti moterų prieigą prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų. 
Daugiau apie reprodukcinę ir lytinę sveikatą žr. 3.7. 

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

5.2. Nesekami rodikliai matuoti kiek moterų patiria seksualinį smurtą artimoje ir neartimoje 
aplinkoje. Nematuojamas fizinį ir psichologinį smurtą patyrusių moterų skaičius. Rekomenduotina 
kartu sekti, kokia dalis pateiktų kaltinimų yra tiriama (SDSN rodiklis „39. Išnagrinėtų ir nuteistų 
seksualinio ir socialine lytimi grįsto smurto prieš moteris ir vaikus atvejų procentinė dalis (pagal 
lytį, amžių ir miestą/kaimą)”) 

5.4. Nuo 2010 m. nėra sekama neapmokamiems namų ruošos ir priežiūros darbams skiriamo laiko 
dalis pagal lytį, amžių ir gyvenamąją vietą. Siūlomas alternatyvus rodiklis skirtas apskaičiuoti 
bendrą darbo naštą (SDSN „42. Vidutinis apmokamų ir neapmokėtų darbų valandų skaičius (pagal 
lytį, amžių ir miestą/kaimą)”) 

5.6. Nėra rodiklio skirto įvertinti lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų ir 
informacijos prieinamumą. Siūlomas alternatyvus SDSN rodiklis „44. Patenkintas šeimos 
planavimo poreikis (pagal amžių, turto kvantilį, civilinį statusą, miestą/kaimą, etniškumą, t.t.)”. 
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi 
DVT uždaviniai. 

Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių 
Darnaus vystymosi rodiklių 
rinkinio (Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų rodiklių 
rinkinys šiam DV tikslui (Eurostat, 
2018). 
Daugiafunkciniai rodikliai priklauso 
daugiau nei vienam DV tikslui.  

Sustainable Development Solutions 
Network siūlomi rodikliai šiam DV 
tikslui (nuolat atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas rodiklį 
atitinkantis JT DVT rodiklis.   

5.1. Panaikinti visų formų moterų 
ir mergaičių diskriminaciją.  

Lietuva 2030 
NPP (Horizontalusis principas: 
lyčių lygybė ir nediskriminavimas) 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015–2021 m. 
programa 

5.1.1. Teisinės bazės, reikalingos 
lyčių lygybei ir 
nediskriminavimui dėl lyties 
skatinti,  įgyvendinti ir 
kontroliuoti, egzistavimas 

Teisinės bazės, reikalingos lyčių 
lygybei ir nediskriminavimui 
dėl lyties skatinti,  įgyvendinti 
ir kontroliuoti, egzistavimas 

05_10 Per paskutinius 12 mėnesių 
iki interviu patirtas fizinis ir 
seksualinis smurtas prieš moteris 
(siejasi su 16 DVT) 
 
05_20 Nekoreguoti socialinių lyčių 
darbo užmokesčio skirtumai 
 
05_30 Socialinių lyčių užimtumo 
skirtumai 
 
05_40 Darbo rinkoje 
nedalyvaujančios populiacijos dalis 
dėl su globa ar rūpyba susijusių 
įsipareigojimų (siejasi su 8 DVT)  
 
05_50 Moterų užimamų vietų dalis 
nacionaliniuose parlamentuose ir 
vyriausybėse 
 
05_60 Vadovaujamas pozicijas 
užimančių moterų dalis 
 
Daugiafunkciniai rodikliai: 
 
04_10 Švietimo ir mokymo įstaigų 
nebaigusių asmenų dalis 
 
04_20 Aukštąjį išsilavinimą 
įgyjančių asmenų dalis  
 
04_50 Neseniai išsilavinimą įgijusių 
asmenų užimtumo lygis  

38. 15-49 metų amžiaus moterų, 
patyrusių lytinio partnerio fizinį ir 
seksualinį smurtą per paskutinius 12 
mėn., dalis (pagal dažnį, amžių, 
vedybinį statusą, miestą/kaimą, 
smurto tipą ir sunkumą) (5.2., 16.1.) 
 
39. Išnagrinėtų ir nuteistų seksualinio 
ir socialine lytimi grįsto smurto prieš 
moteris ir vaikus atvejų procentinė 
dalis (pagal lytį, amžių ir miestą/kaimą) 
(5.2., 16.3.) 
 
40. 20-24 metų amžiaus moterų, 
kurios buvo susituokusios ar legalioje 
partnerystėje iki 18 metų amžiaus, 
procentinė dalis (pagal amžių, 
miestą/kaimą, etniškumą, turto 
kvantilį) (5.3.) 
 
41. 15–49 metų amžiaus mergaičių ir 
moterų, patyrusių MLOŽ (moters 
lytinių organų žalojimą), procentinė 
dalis (pagal amžių, etniškumą, regioną, 
turto kvantilį) (5.3., 5.6.) 
 
42. Vidutinis apmokamų ir 
neapmokėtų darbų valandų skaičius 
(bendra darbo našta) (pagal lytį, amžių 
ir miestą/kaimą) (5.4.) 
 
43. Moterų ir mažumų užimamų vietų 
nacionaliniame parlamente ir/arba 
regioninėje valdžioje procentinė dalis 
pagal proporcingumą tos gupės 
populiacijos daliai (5.1., 5.5., 5.c., 
10.2., 10.3 ., 16.7.) 
 
44. Patenkintas šeimos planavimo 
poreikis (pagal amžių, turto kvantilį, 

5.2. Panaikinti visų formų smurtą 
prieš moteris ir mergaites 
valstybinėje ir privačioje aplinkoje, 
įskaitant prekybą moterimis ir 
mergaitėmis bei seksualinį ir kitokį 
jų išnaudojimą.  

Valstybinės smurto artimoje 
aplinkoje prevencijos ir pagalbos 
teikimo nukentėjusiems 
asmenims 2013-2020 m. 
programa   
Viešojo saugumo plėtros 
programa (Nacionalinė 
nusikaltimų prevencijos ir 
kontrolės programa) 2025 m.  

5.2.1. Kada nors partnerį 
turėjusių 15 metų amžiaus ir 
vyresnių moterų, per paskutinius 
12 mėn. patyrusių fizinį, 
seksualinį arba psichologinį 
buvusio lytinio partnerio smurtą, 
dalis pagal smurto pobūdį  

Kada nors partnerį turėjusių 
(15-49 m.) moterų, per 
paskutinius 12 mėn. patyrusių 
fizinį, seksualinį arba 
psichologinį buvusio lytinio 
partnerio smurtą, dalis pagal 
smurto pobūdį  

5.2.2. 15 metų amžiaus ir 
vyresnių moterų, per paskutinius 
12 mėn. patyrusių ne savo 
lytinio partnerio seksualinį 
smurtą, dalis pagal amžių ir 
įvykio vietą 

_ 

5.3. Panaikinti visą žalingą 
praktiką, pavyzdžiui, vaikų, 
ankstyvąsias ir priverstines 
vedybas ir moterų genitalijų 
žalojimą.  

_ 

5.3.1. 20–24 metų amžiaus 
moterų, kurios susituokė arba 
gyveno kartu su partneriu 
nesusituokusios būdamos 
jaunesnės nei 15 ir nei 18 metų, 
dalis 

20–24 metų amžiaus moterų, 
kurios susituokė arba gyveno 
kartu su partneriu 
nesusituokusios būdamos 
jaunesnės nei 15 ir nei 18 
metų, dalis (iki metų 15 / iki 18 
metų) 

5.3.2. Lyties organų žalojimą, 
apipjaustymą patyrusių 15–49 
metų amžiaus moterų dalis 
pagal amžių 

– 
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5.4. Pripažinti ir vertinti 
nemokamą priežiūrą ir darbą 
namų ūkyje teikiant viešąsias 
paslaugas ir infrastruktūrą, taikant 
atitinkamai socialinės apsaugos 
politiką ir skatinant bendrą 
atsakomybę namų ūkyje ir šeimoje 
nacionaliniu lygiu. 

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 
m. strategija (1 tikslo 3 
uždavinys) 
Nacionalinės gyventojų senėjimo 
pasekmių įveikimo strategija (61, 
100) 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 
integracijos programa 
Vaiko gerovės valstybės politikos 
koncepcija 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015–2021 m. 
programa (32-35) 

5.4.1. Neapmokamiems namų 
ruošos ir priežiūros darbams 
skiriamo laiko dalis pagal lytį, 
amžių ir gyvenamąją vietą 

Neapmokamiems namų ruošos 
ir priežiūros darbams skiriamo 
laiko dalis  (2003 m. laiko 
panaudojimo tyrimo 
duomenys)  (pagal lytį / 
gyvenvietę / amžiaus grupes)  

civilinį statusą, miesto/kaimo, 
etniškumą, t.t.) (3.7., 5.6.) 

5.5. Užtikrinti moterų visapusišką 
ir veiksmingą dalyvavimą ir lygias 
galimybes lyderystei visais 
sprendimų priėmimo lygiais 
politiniame, ekonominiame ir 
visuomeniniame gyvenime.  

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 
m. strategija (1 tikslo 1 ir 3 
uždaviniai) 
NPP (Horizontalusis principas: 
lyčių lygybė ir nediskriminavimas) 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015–2021 m. 
programa 

5.5.1. Moterų užimamų vietų 
nacionaliniuose parlamentuose 
ir vietos valdžios organuose dalis 

Moterų užimamų vietų Seime 
dalis 

Moterų užimamų vietų 
savivaldybių tarybose  dalis 

5.5.2. Vadovaujamas pozicijas 
užimančių moterų dalis  

Moterų vadovių dalis  

5.6. Užtikrinti vienodas galimybes 
gauti seksualinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugas ir 
reprodukcines teises, suderintas 
vadovaujantis Tarptautinės 
konferencijos gyventojų skaičiaus 
ir vystymosi klausimais veiksmų 
programa, Pekino veiksmų 
programa ir jų peržiūros 
konferencijų išvadų dokumentais.  

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 
m. strategija (1 tikslo 6 
uždavinys, 62)  
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 
bei rengimo šeimai bendroji 
programa  
Vaiko gerovės valstybės politikos 
koncepcija (3.3.26.4.)  
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015-2021 m. 
programa (4 tikslas sveikatos 
apsaugos srityje)  

5.6.1. 15–49 metų amžiaus 
moterų, savarankiškai 
priimančių pagrįstus sprendimus 
dėl lytinių santykių, 
kontraceptinių priemonių ir 
reprodukcinės sveikatos 
priežiūros paslaugų, dalis 

_ 

5.6.2. Įstatymų ir kitų teisės 
aktų, užtikrinančių 15–49 metų 
amžiaus moterų prieigą prie 
lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugų, 
informacijos ir švietimo, turinčių 
šalių skaičius 

_ 
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5.a. Vykdyti reformas, 
suteikiančias moterims vienodas 
teises į ekonominius išteklius ir 
žemės ir kitų formų turto 
nuosavybę ir kontrolę, finansines 
paslaugas, paveldėjimą, gamtos 
išteklius pagal nacionalinius 
įstatymus. 

NPP (Horizontalusis principas: 
lyčių lygybė ir nediskriminavimas) 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015–2021 m. 
programa 

5.a.1. (a) Žemės ūkiu 
besiverčiančių gyventojų, 
turinčių žemės ūkio naudmenų 
arba užtikrintas naudojimosi 
jomis teises, dalis pagal lytį, ir (b) 
moterų dalis tarp žemės ūkio 
naudmenų valdytojų arba 
naudojimosi jomis teisių turėtojų 
pagal žemėvaldos formas 

─ 

5.a.1. (a) Žemės ūkiu 
besiverčiančių gyventojų, 
turinčių žemės ūkio naudmenų 
arba užtikrintas naudojimosi 
jomis teises, dalis pagal lytį 

─ 

 5.a.1. (b) Moterų dalis tarp 
žemės ūkio naudmenų valdytojų 
arba naudojimosi jomis teisių 
turėtojų pagal žemėvaldos 
formas 

Moterų dalis tarp žemės ūkio 
naudmenų valdytojų  

5.a.2. Šalių, kurių teisinė sistema 
(įskaitant paprotinę teisę) 
užtikrina lygias moterų teises į 
žemės nuosavybę ir (arba) 
kontrolę, dalis 

─ 

5.b. Didinti galimybes teikiančių 
technologijų, ypač informacinių ir 
ryšių technologijų, taikymą 
moterų teisėms skatinti. 

_  
5.b.1. Gyventojų, turinčių 
mobilųjį telefoną, dalis pagal lytį 

16–74 metų amžiaus 
gyventojai, naudojęs 
mobiliuoju telefonu (moterys / 
vyrai) 

5.c. Patvirtinti ir stiprinti patikimą 
politiką ir įgyvendinamus 
įstatymus, kuriais skatinama lyčių 
lygybė ir visų moterų ir mergaičių 
teisės visais lygiais. 

NPP (Horizontalusis principas: 
lyčių lygybė ir nediskriminavimas) 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių programa 

5.c.1. Šalių, turinčių valstybės 
skirstymo ir sekimo sistemas 
lėšų lyčių lygybei ir galių 
suteikimui moterims užtikrinti, 
dalis 

Šalių, turinčių valstybės 
skirstymo ir sekimo sistemas 
lėšų lyčių lygybei ir galių 
suteikimui moterims užtikrinti, 
dalis 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS  

 

GERIAMAS VANDUO IR SANITARIJA (6.1., 6.2.) 

Užtikrinti visiems prieigą prie saugaus geriamojo vandens ir tinkamas sanitarijos ir higienos sąlygas. 

 ES lygiu vanduo yra matomas kaip nuolat prisidedantis prie žmonių gerovės, tad jo 
valdymas yra reguliuojamas ES vandens politika51 bei sveikatos ir maisto saugumo 
politika. Lietuvos strateginio planavimo dokumentai, tokie kaip Vandenų srities plėtros 
2017-2020 m. programa, pažymi būtinybę tobulinti prieigą prie geriamojo vandens ir 
nuotekų surinkimo. Ryšius tarp vandens, sanitarijos ir sveikatos aprėpia Lietuvos sveikatos 
2014-2025 m. strategija. Tuo tarpu Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo 
strategija pabrėžia poreikį užtikrinti, jog saugią ir įperkamą prieigą prie vandens turėtų ir 
pažeidžiamiausios visuomenės grupės. 

 2017 m. Eurostat duomenimis net 10,8 proc. Lietuvos gyventojų neturėjo prieigos prie 
pagrindinių sanitarijos paslaugų, tokių kaip vonia, dušas ar tualetas viduje. Tai yra vienos iš 
būtiniausių paslaugų namų ūkiuose, atsiliepiančių gyventojų gerovei ir sveikatai. Šių 
paslaugų trūkumas signalizuoja būsto nepriteklių52. 2015 m. Lietuvoje centralizuotai 
tiekiamo geriamojo vandens neturėjo 20 proc. gyventojų, tuo tarpu saugiomis vandens 
paslaugomis negalėjo naudotis 8,3 proc. gyventojų53. Tokia statistika rodo, jog būtina kelti 
prioritetus siekiant užtikrinti būtiniausias paslaugas visiems Lietuvos gyventojams.  

 Svarbu paminėti, jog prieiga prie švaraus vandens ir sanitarijos paslaugų glaudžiai siejasi 
su skurdu. Prieiga prie būtiniausių paslaugų taip pat aptariama 1.4. ir 11.1., o neteisingai 
tvarkomų nuotekų taršos žala 14 DVT.  

 

VANDENS KOKYBĖ (6.3.) 

Pagerinti vandens kokybę, mažinant taršą, naikinant sąvartynus, sumažinant pavojingų chemikalų ir 
medžiagų išsiskyrimą ir nevalytų nuotekų kiekį bei padidinant atliekų perdirbimą ir saugų pakartotinį 
naudojimą.  

 Lietuvoje vandens kokybė ir tarša yra minima įvairiuose strateginio planavimo 
dokumentuose, įskaitant aplinkosaugos strategijas, tokias kaip Nacionalinė aplinkos 
apsaugos strategija, Vandenų srities plėtros 2017 -  2020 m. programa, bei sektorinėse 
kaimo plėtros, susisiekimo, žuvininkystės sektoriaus ir kitose programose.  ES mastu 
vandentvarka yra reguliuojama pagal tokius dokumentus kaip ES vandens pagrindų 
direktyva54, 7-toji Aplinkos apsaugos veiksmų programa55 bei Maudyklų direktyva56, kurios 
siekia užtikrinti gerą ekologinį statusą visiems vandens telkiniams ES teritorijoje.   

 Ekspertai pabrėžia žemės ūkio vaidmenį vandens taršoje bei ragina siekti tarptautinio 
susitarimo dėl priemonių riboti žemės ūkio žalą ES mastu (daugiau žr. 2.4.).  

                                                             
51 Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union 
Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’ Text with EEA relevance, 2013 .  
52 Eurostat duomenimis, 2017.  
Eurostat duomenimis, 2018. 
53 JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita, 2018. 
54 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for 
Community action in the field of water policy, 2000.  
55 Environment Action Programme to 2020.  
56 Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management 
of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC, 2006.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013D1386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013D1386
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/clean-water-and-sanitation
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_06_10_esmsip2.htm
http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/ES_ir_tarptautinis_bendradarbiavimas/Darnaus%20vystymosi%20tikslai/DV%20ataskaita/ataskaita%20LT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://ec.europa.eu/environment/action-programme/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0007
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 Lietuvoje 2018 m. 72 proc. gyventojų naudojosi centralizuotomis nuotekų surinkimo 
sistemomis57. Dėl teritorinio išsidėstymo šalyse su žemu gyventojų tankiu mažuose 
kaimuose nutolusiuose nuo centrų su daugiau gyventojų nėra būtina planuoti prijungimo 
prie antrinės nuotekų sistemos, taip užtikrinant 100 procentinį antrinį nuotekų surinkimą. 
Tačiau tokie gyventojai turi būti skatinami atrasti alternatyvius sprendimus, geriausiai 
atitinkančius jų poreikius ir nekenkiančius aplinkai.  

 Šis tikslas taip pat glaudžiai siejasi su pramonės tarša ir atliekomis (9 DVT), darniu 
vartojimu ir gamyba (12 DVT) bei su miestų gyventojų įtaka aplinkai (11 DVT). Vandens 
taršos pasekmės detaliau aptariamos 14 DVT.  
 

VANDENS NAUDOJIMO EFEKTYVUMAS  (6.4.)  

Labai padidinti vandens naudojimo veiksmingumą visuose sektoriuose ir užtikrinti tausų gėlo 
vandens paėmimą ir tiekimą. 

 Siekiant darniai valdyti vandens resursus būtina atkreipti dėmesį ne tik į vandens kokybę, 
bet ir sunaudojamą kiekį. Lietuvoje pagrindiniai dokumentai aptariantys vandens 
naudojimo efektyvinimo būdus ir svarbą yra Lietuvos kaimo plėtros programa, 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija ir Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos 
strategija. 

 Vandens naudojimo efektyvumo tikslas – gauti daugiau naudos sunaudojant mažesnį 
kiekį vandens. Tai aprėpia vandens vartojimą pramonėje ir buityje, visoje vandens 
paslaugų grandinėje - nuo jo išgavimo iki galutinio vartojimo. Ekspertų teigimu, vandens 
naudojimo efektyvumą galima skatinti per sisteminius vandens valdymo pokyčius, 
įskaitant politinius ir technologinius, bei per sektorinius sprendimus aplinkos, žemės ūkio, 
savivaldos ir namų ūkių veiklose. 

 Daugiau apie pramonės augimą ir vandens išteklių infrastruktūrą žr. 9 DVT, efektyvų 
vartojimą ir gamybą – 12 DVT.  
 

VANDENS EKOSISTEMŲ APSAUGA (6.6.) 

Apsaugoti ir atkurti su vandeniu susijusias ekosistemas, įskaitant miškus, pelkes, upes, 
vandeninguosius sluoksnius ir ežerus. 

 Strateginio planavimo dokumentai atkreipia dėmesį į būtinybę išsaugoti su vandeniu 
susijusias ekosistemas. Tapatus prioritetas matomas ir tarptautiniu mastu, įskaitant Aichi 
biologinės įvairovės tikslus58 ir Ramsaro konvenciją59.  

 Ekspertų teigimu, su vandeniu susijusios ekosistemos yra žmonių vartojamo vandens 
šaltinis  – tokios ekosistemos padidina jo kiekį surinkdamos ir laikydamos vandenį, 
pagerina vandens kokybę, suskaidydamos arba sugerdamos vandens teršalus, bei teikia 
medžiagas būtinas maistui. Siekiant užtikrinti vandens prieinamumą ir aplinkos gerovę 
būtina sustabdyti šių ekosistemų degradaciją bei padėti atsigauti jau nykstančioms. 

 Daugiau apie ekosistemų apsaugą, įskaitant miškų ekosistemas, žr. 15.2, o vandens, ypač 
jūrų, ekosistemų apsaugos tema – 14.2 uždavinyje..  

  

 

                                                             
57 JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita, 2018 . 
58 Aichi Biodiversity Targets. 
59 Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterflow Habitat, 1971 

http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/ES_ir_tarptautinis_bendradarbiavimas/Darnaus%20vystymosi%20tikslai/DV%20ataskaita/ataskaita%20LT.pdf
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/scan_certified_e.pdf
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PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS 
(6.5., 6.a., 6.b.) 

 Šie uždaviniai peržengia valstybės sienas ir kviečia tarptautiniam bendradarbiavimui 
kuriant kompleksinį išteklių valdymą, dalinantis gebėjimais ir žiniomis bei užtikrinant visų 
suinteresuotų šalių įsitraukimą (6.5. ir 6.a.). Daugiau žr. 17 DVT. 

 Vietos bendrovių įsitraukimas, aptariamas 6.b. uždavinyje, gali padėti užtikrinti ilgalaikę 
vandens projektų sėkmę bei tęstinumą. Ekspertai pabrėžia bendradarbiavimo trūkumą ir 
ribotas pastangas įtraukti bendruomenes Lietuvoje. Bendradarbiavimo skatinimas ir visų 
dalyvavimo užtikrinimas taip pat yra aptariamas 16 DVT.  

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

6.1. Rodikliai nurodantys prieigą prie centralizuoto vandens tiekimo, sanitarijos paslaugų ir nuotekų 
tvarkymo padeda suprasti visuomenės prieigą prie būtiniausių paslaugų bei su tuo susijusį poveikį 
sveikatai ir aplinkai. Siekiant geriau suprasti pramonės įtaką bei miesto ir kaimo skirtumus būtų 
naudinga šį rodiklį diferencijuoti.  

6.3. Vandens kokybės sekimui naudingi ES rekomenduojami vandens telkinių kokybės, 
biocheminio deguonies ir cheminių medžiagų, tokių kaip nitratai ir fosfatai, rodikliai. 

6.4.1 DVT rodiklių rinkinys nurodo vandens naudojimo efektyvumo rodiklį kaip šaliai netaikytiną bei 
neseka vandens sunaudojimo pagal sektorių rodiklio, kurie yra būtini siekiant suprasti išteklių 
naudojimo tendencijas ir pokyčius šalyje.  

6.6. Ekosistemų rodikliai DVT rodiklių rinkinyje yra tobulintini – Lietuvos pasirinktas vandens 
telkinio dydžio rodiklis nėra tapatus JTO rekomendacijoms atsižvelgiančioms į būklės pokytį.  
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodiklis 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų 
uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi DVT 
uždaviniai. 

Jungtinių Tautų 
rekomenduojami darnaus 
vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys rodikliai iš 
Nacionalinių Darnaus vystymosi rodiklių 
rinkinio (Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV 
tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei vienam 
DV tikslui.  

Sustainable Development 
Solutions Network siūlomi 
rodikliai šiam DV tikslui (nuolat 
atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas 
rodiklį atitinkantis JT DVT 
uždavinys.   

6.1. Iki 2030 metų pasiekti, kad visiems būtų 
užtikrintos visuotinės ir lygiateisės galimybės 
gauti saugų ir prieinamą geriamąjį vandenį.  

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 
Nacionalinės gyventojų senėjimo 
pasekmių įveikimo strategija 
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. 
strategija 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2020 m. 
programa 
NPP (8.2.2.2. (3.2.1, 3.3.1, 3.3.3 ir 
3.4.1)) 

6.1.1. Gyventojų, naudojančių 
saugias geriamojo vandens 
tiekimo paslaugas, dalis 

Gyventojai, aprūpinami centralizuotai 
tiekiamu vandeniu, palyginti su visais 
šalies gyventojais  

06_10 Gyventojų, neturinčių 
nei vonios, nei dušo, nei 
tualeto namų ūkyje, dalis 
(siejasi su 1 DVT) 
 
06_20 Gyventojų dalis, 
prijungta prie bent antrinio 
nuotekų valymo (siejasi su 11 
DVT)  
 
06_30 Biocheminio deguonies 
paklausa upėse (siejasi su 15 
DVT) 
 
06_40 Nitratai požeminiuose 
vandenyse (siejasi su 2 ir 15 
DVT) 
 
06_50 Fosfatai upėse (siejasi 
su 15 DVT)  
 
06_60 Vandens naudojimo 
indeksas 
 
Daugiafunkciniai rodikliai 
 
14_40 Maudymosi vietos su 
puikia vandens kokybe  
 

45. Gyventojų, naudojančių 
saugiai valdomas vandens 
paslaugas, procentinė dalis 
miesto ir kaimo vietovėse (pagal 
miestą/kaimą) (6.1, 9.1, 11.1) 
 
46. Gyventojų, naudojančių 
saugiai tvarkomas sanitarines 
paslaugas, procentinė dalis 
miesto ir kaimo vietovėse (pagal 
miestą/kaimą) (6.2, 9.1, 11.1) 
 
47. Pagal nacionalinius 
standartus apdorotų nuotekų 
srautų procentinė dalis [ir 
pakartotinai naudojamų] - 
rodiklis vis dar kuriamas 
(išskaidymas pagal šaltinius, 
įskaitant buitines, komercines ir 
pramonines nuotekas ir lietaus 
vandens nuotėkį) (6.1, 6.3, 6.6, 
9.4, 11.6, 12.5) 
 
48. Vandens išteklių valdymo 
rodiklis - vis dar kuriamas (6.3, 
6.5, 6.6) 
 
49. Naudojamų vandens išteklių 
dalis (pagal sektorius) (6.1, 6.4, 
6.5, 6.6, 8.4, 12.2, 15.1) 
 

6.2. Iki 2030 metų užtikrinti visiems tinkamas 
ir lygiateises sanitarijos bei higienos sąlygas ir 
panaikinti tuštinimąsi atvirose erdvėse, 
ypatingą dėmesį skiriant moterų ir mergaičių 
bei pažeidžiamoje padėtyje esančių asmenų 
poreikiams. 

Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinės gyventojų senėjimo 
pasekmių įveikimo strategija 
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. 
strategija 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2023 m. 
programa 

6.2.1. Saugias sanitarijos 
paslaugas, įskaitant vietas 
rankoms plauti su muilu ir 
vandeniu, naudojančių 
gyventojų dalis 

Saugias sanitarijos paslaugas naudojančių 
gyventojų dalis 

6.3. Iki 2030 metų pagerinti vandens kokybę, 
mažinant taršą, naikinant sąvartynus ir kuo 
labiau sumažinant pavojingų chemikalų ir 
medžiagų išskyrimą, per pusę sumažinant 
nevalytų nuotekų kiekį ir labai padidinant 
atliekų perdirbimą ir saugų pakartotinį 
naudojimą pasauliniu mastu. 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programa 
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. 
strategija 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 m. veiksmų programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 

6.3.1. Saugiai tvarkomų 
nuotekų dalis 

Gyventojai, aprūpinami centralizuotai 
teikiamomis nuotekų tvarkymo 
paslaugomis, palyginti su visais 
gyventojais 
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politikos strategija 
Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–
2020 m. programa 
NPP (8.2.2.2., 3.2.1, 3.3.1, 3.3.3 ir 3.4.1) 
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios 
specializacijos) krypčių ir jų prioritetų 
įgyvendinimo programa 
Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 
m. planas 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2023 m. 
programa 

6.3.2. Vandens telkinių su 
geros kokybės vandeniu dalis 

Vandens telkinių su geros kokybės 
vandeniu dalis 

6.4. Iki 2030 metų labai padidinti vandens 
naudojimo veiksmingumą visuose sektoriuose 
ir užtikrinti tausų gėlo vandens paėmimą ir 
tiekimą, siekiant išspręsti vandens stygiaus 
problemą ir labai sumažinti žmonių, 
kenčiančių dėl vandens stygiaus, skaičių. 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 
NPP (3.3) 

6.4.1. Vandens naudojimo 
efektyvumo pokytis laikui 
bėgant 

_ 

6.4.2. Vandens stygiaus lygis: 
gėlo vandens paėmimas, 
palyginti su visais turimais gėlo 
vandens ištekliais 

Požeminio gėlo geriamojo vandens 
paėmimas 

6.5. Iki 2030 metų įdiegti kompleksinį vandens 
išteklių valdymą visais lygiais, įskaitant 
atitinkamai ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą. 

Baltijos jūros aplinkos apsaugos 
strategija 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 m. veiksmų programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 
NPP (3.3.3) 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2023 m. 
programa 

6.5.1. Kompleksinio vandens 
išteklių valdymo įdiegimo 
mastas (nuo 0 iki 100 proc.) 

Kompleksinio vandens išteklių valdymo 
įdiegimo mastas (nuo 0 iki 100 proc.) 

6.5.2. Tarpvalstybinių vandens 
telkinių baseinų, apimamų 
veikiančių susitarimų dėl 
bendradarbiavimo vandens 
naudojimo srityje, ploto dalis 

Tarpvalstybinių upių ir ežerų baseinų, 
apimamų veikiančių susitarimų dėl 
bendradarbiavimo vandens naudojimo 
srityje, ploto dalis 
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6.6. Iki 2020 metų apsaugoti ir atkurti su 
vandeniu susijusias ekosistemas, įskaitant 
kalnus, miškus, pelkes, upes, vandeninguosius 
sluoksnius ir ežerus. 

Baltijos jūros aplinkos apsaugos 
strategija 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programa 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 m. veiksmų programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 
NPP (3.3.1) 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2023 m. 
programa 

6.6.1. Su vandens ištekliais 
susijusių ekosistemų dydžio 
pokytis laikui bėgant 

Vandens telkinio dydis (nuolatinis ir 
galbūt nuolatinis) 

6.a. Iki 2030 metų plėsti tarptautinį 
bendradarbiavimą ir paramą gebėjimams 
stiprinti, skirtą besivystančioms šalims, 
įgyvendinant su vandeniu ir sanitarija susijusią 
veiklą ir programas, įskaitant vandens 
surinkimą, gėlinimą, vandens naudojimo 
veiksmingumą, nuotekų tvarkymą, atliekų 
perdirbimo ir pakartotinio naudojimo 
technologijas. 

Vystomojo bendradarbiavimo 
tarpinstitucinis 2017 - 2019 m. veiklos 
planas (1.2.1) 

6.a.1. Su vandens ištekliais ir 
sanitarija susijusios oficialios 
paramos vystymuisi, kuri yra 
valdžios sektoriaus 
koordinuojamo išlaidų plano 
dalis, suma 

_  

6.b. Remti ir stiprinti vietos bendrovių 
dalyvavimą vandens valdymo ir sanitarijos 
gerinimo procese. 

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 
(6.9) 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 
veiksmų programa 

6.b.1. Priimtą ir veikiančią 
vietos bendruomenių 
dalyvavimo vandens išteklių ir 
sanitarijos priemonių valdyme 
strategiją ir procedūras 
turinčių vietos administracinių 
vienetų dalis 

Šalys, kurios taiko įstatyme ar 
strategijoje, skirtoje paslaugų naudotojų 
ar bendruomenių dalyvavimui  geriamojo 
vandens tiekimo kaime programoje, 
numatytas procedūras, pagal procedūrų 
apibrėžimo lygį (10 = aiškiai apibrėžta; 5 = 
nėra aiškiai apibrėžta; 0 = nėra) 
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Šalys, kurios taiko  paslaugų naudotojų ar 
bendruomenių dalyvavimo vandens 
išteklių planavimo ir valdymo programoje 
įstatyme ar strategijoje numatytas 
procedūras, pagal procedūrų apibrėžimo 
lygį (10 = aiškiai apibrėžta; 5 = nėra aiškiai 
apibrėžta; 0 = nėra) 

Šalys, kuriose yra naudotojų ar 
bendruomenių, dalyvaujančių geriamojo 
vandens tiekimo kaime programose, 
pagal dalyvavimo lygį (3 = aukštas; 2 = 
vidutinis; 1= žemas; 0 = nėra) 

Šalys, kuriose yra naudotojų ar 
bendruomenių, dalyvaujančių vandens 
išteklių planavimo ir valdymo 
programose, pagal dalyvavimo lygį (3 = 
aukštas; 2 = vidutinis; 1= žemas; 0 = nėra) 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS  

 

ENERGETINIS SKURDAS IR PRIEIGA PRIE PASLAUGŲ (7.1.) 

Užtikrinti visuotinę galimybę gauti prieinamas, patikimas ir modernias energetikos paslaugas, 
ypatingą dėmesį sutelkiant jautrioms visuomenės grupėms. 

 Vienas iš svarbiausių dokumentų energetikos srityje, Nacionalinė energetinės 
nepriklausomybės strategija, pažymi poreikį sumažinti energijos kainas vartotojams, tuo 
tarpu Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija trumpai pamini poreikį 
užtikrinti visiems galimybę naudotis tinkamomis energijos paslaugomis.  

 Pakankama šiluma, apšvietimas ir energija prietaisams yra būtina siekiant užtikrinti 
gyventojų bazinių poreikių patenkinimą ir sveikatą. Energetinio skurdo (arba energijos 
nepritekliaus) sąvoka naudojama, kai asmenys arba namų ūkiai kenčia nuo energijos 
paslaugų trūkumo60. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, net 29 proc. Lietuvos 
gyventojų susiduria su sunkumais apmokant šildymo sąskaitas, tuo tarpu ekspertai 
pabrėžia, kad kartais mažomis pajamomis disponuojantiems asmenims reikia rinktis tarp 
maisto ir šilumos61. 

 Energijos nepritekliaus priežastys yra daugialypės - mažos pajamos, bendros skurdo 
sąlygos ir mažas būstų energetinis efektyvumas. Šių problemų sprendimai taip pat turi 
būti kompleksiniai, derinant energijos efektyvumo didinimą su atitinkamomis socialinės 
politikos priemonėmis, kurių gali imtis institucijos nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu62. 
Daugiau apie energijos efektyvumą žr. 7.3. uždavinyje.  

ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS PLĖTRA (7.2.) 

Didinti atsinaujinančiosios energijos dalį visų energijos rūšių derinyje.   

 Strateginio planavimo dokumentuose atsinaujinančios energijos plėtra yra siejama su 
energetine nepriklausomybe ir klimato kaitos švelninimu. Nacionalinės energetinės 
nepriklausomybės strategija numato tikslus, kad iki 2020 m. atsinaujinanti energetika 
sudarytų 30 proc., 2030 metais – 45 proc., o 2050 metais – 80 proc. šalies bendrojo 
galutinio energijos suvartojimo. 

 Ekspertai pabrėžia atsinaujinančios energetikos plėtros Lietuvoje potencialą – ilgainiui ne 
tik sumažėtų išlaidos importuojamai energetikai, tačiau kartu atsirastų galimybės surinkti 
daugiau mokesčių, plėtoti technologinius pajėgumus, skatinti ekonomikos augimą 
regionuose. Atsinaujinanti energetika galėtų tapti įrankiu kurti naujas darbo vietas 
miestuose ir regionuose (daugiau žr. 8 DVT).  Tai parodo įvairiapusišką ir ilgalaikę 
atsinaujinančios energetikos plėtros naudą, gamtai, žmonėms ir ekonomikai.  

 Svarbu paminėti, kad atsinaujinančios energetikos plėtra yra nepamainomas įrankis 
mažinant Lietuvos ŠESD ir kovojant su klimato kaitai. Daugiau žr. 13 DVT. 

 

 

                                                             
60 Pye S, Dobbins S, Baffert C, Brajković J, Grgurev I, Miglio D R ir Deane P (2015).  Energy Poverty and Vulnerable 
Consumers in the Energy Sector Across the EU: Analysis of Policies and Measures/ London, Insight 
Understanding Energy Poverty in Europe. 
61 Skurdas ir socialinė atskirtis Lietuvoje, 2018.   
62 Energy Union Factsheet, 2015. Europos energetikos sąjunga.Policies & Measures. 

https://www.energypoverty.eu/
http://www.stopskurdas.lt/wp-content/uploads/2018/10/SKURDAS-IR-SOCIALIN%C4%96-ATSKIRTIS-2018.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4485_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/energy-union/
https://www.energypoverty.eu/policies-measures
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ENERGIJOS NAUDOJIMO EFEKTYVUMAS (7.3.) 

Padidinti energijos naudojimo efektyvumą. 

 Energijos efektyvumo uždaviniai yra keliami Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės 
strategijoje, Nacionalinėje susisiekimo plėtros programoje, Nacionalinėje šilumos ūkio 
programoje ir kt. Aiškūs ilgalaikiai tikslai yra keliami Nacionalinės energetinės 
nepriklausomybės strategijoje, siekiant, kad 2030 m. pirminės ir galutinės energijos 
intensyvumas būtų 1,5 karto mažesnis nei 2017 m., o 2050 m. pirminės ir galutinės 
energijos intensyvumas būtų 2,4 karto mažesnis nei 2017 m.  Energijos efektyvumo 
privalumai taip pat siejami su socialine ir aplinkosaugine nauda Nacionalinėje gyventojų 
senėjimo strategijoje ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje. Tai parodo jau 
egzistuojantį tarpsektorinį suvokimą apie energijos efektyvumo kėlimo svarbą, tad reikia 
siekti jau iškeltų uždavinių.   

 Energijos efektyvumas turi būti skatinamas visų procesų metu – nuo elektros gamybos iki 
galutinio naudojimo. Ekspertai pabrėžia energijos panaudojimo optimizavimo naudas 
įvairiems Lietuvos ūkio sektoriams, visuomenei ir aplinkai. Efektyvumas reiškia didesnį 
pramonės produktyvumą ir mažesnes išlaidas (žr. 9 ir 12 DVT), yra būdas sumažinti 
energetinį skurdą ir lengvinti prieigą prie paslaugų (1 DVT), valstybės biudžeto taupymas 
(16 DVT), ir galimybė riboti ŠESD (13 DVT). 

. 

BŪDAI PASIEKTI TIKSLĄ IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS (7.a., 7.b.) 

 Ekspertai pabrėžia, jog siekiant užtikrinti visuotinę galimybę gauti prieinamas, patikimas ir 
modernias energijos paslaugas, yra būtina sutelkti daugiau dėmesio informacinių 
technologijų ir inovacijų diegimui, kaip įrankiui paskatinti pokyčiams ir mažinti  energetinę 
nelygybę. Inovacijos, moksliniai tyrimai ir infrastruktūros modernizavimas plačiau 
aptariami 9 DVT. 

 JTO pabrėžia tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, ypač siekiant padėti šalims kurios 
šiuo metu turi prasčiau išplėtotą energetikos infrastruktūrą ar technologijas. Daugiau žr. 17 
DVT.  
 

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

7.1. Siekiant geriau suprasti energetinio skurdo situaciją verta stebėti ne tik į gyventojų prieigos 
prie energijos dalį (7.1.), tačiau ir į energijos prieinamumą (kokiai gyventojų daliai sunku apšildyti 
namus ar sumokėti už paslaugas). 

7.a.1. ir 7.b.1. rodikliai apie paramą ir investicijas į energijos efektyvumą ar tiesiogines užsienio 
investicijas į darnios energijos infrastruktūrą ir technologijas nėra matuojami. 

Taip pat, sekant ES rekomendacijas ir žvelgiant būtų naudinga išplėsti energetikos darnaus 
vystymosi tikslo stebėseną prijungiant klimato kaitos rodiklius.  
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi 
DVT uždaviniai. 

Jungtinių Tautų 
rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų 
rodikliai (2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio 
(Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų rodiklių 
rinkinys šiam DV tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai priklauso 
daugiau nei vienam DV tikslui.  

Sustainable Development Solutions 
Network siūlomi rodikliai šiam DV 
tikslui (nuolat atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas rodiklį 
atitinkantis JT DVT uždavinys.   

7.1. Iki 2030 metų užtikrinti visuotinę 
galimybę gauti prieinamas, patikimas 
ir modernias energetikos paslaugas. 

Nacionalinė atsinaujinančių 
energijos išteklių plėtros programa 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė energetinės 
nepriklausomybės strategija 
Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 
programa 
NPP (3.1.1.3., 3.2.3) 

7.1.1. Gyventojų, 
turinčių galimybę 
naudotis elektra, dalis  

Gyventojų, turinčių galimybę 
naudotis elektra, dalis  

07_10 Pirminis ir galutinis energijos 
suvartojimas (siejasi su 12 ir 13 
DVT)  
 
07_20 Galutinis energijos 
suvartojimas namų ūkiuose vienam 
gyventojui 
 
07_30 Energijos produktyvumas 
(siejasi su 12 DVT) 
 
07_40 Atsinaujinančios energijos 
dalis bendrame galutiniame 
energijos suvartojimo kiekyje 
(siejasi su 12 ir 13 DVT) 
 
07_50 Energetinė priklausomybė 
 
07_60 Gyventojų, negalinčių 
palaikyti deramos šilumos 
namuose, dalis (siejasi su 1 DVT) 
 
Daugiafunkciniai rodikliai: 
 
13_20 Šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijų santykis su energijos 
suvartojimu  

50. Gyventojų dalis, naudojanti 
šiuolaikinius maisto ruošimo būdus 
(pagal miestą/kaimą, bei šeimos 
galvos lytį) (7.1., 9.1., 11.1.) 
 
51. Gyventojų, turinčių patikimą 
elektros energiją, dalis (pagal 
miestą/kaimą, šeimos galvos lytį) 
(7.1., 7.b., 9.1., 11.1.) 
 
52. Netiesioginės paskatos mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančiai 
energijai elektros sektoriuje 
(matuojama JAV doleriais/MWh arba 
JAV doleriais už išvengiamą CO2) 
(išskirstymo galimybės peržiūrimos) 
(7.2., 7.b., 8.4., 13.2.) 
 
53. Pirminės energijos intensyvumo 
didinimo greitis (pagal sektorių) (7.3., 
13.2.) 

7.1.2. Gyventojų, 
naudojančių daugiausia 
švarų kurą ir 
technologijas, dalis 

Gyventojų, naudojančių 
daugiausia švarų kurą ir 
technologijas, dalis  

7.2. Iki 2030 metų labai padidinti 
atsinaujinančiosios energijos dalį 
pasaulinės energijos rūšių derinyje.  

Lietuva 2030 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija 
Nacionalinė atsinaujinančių 
energijos išteklių plėtros programa 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė energetinės 
nepriklausomybės strategija 
Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 
2015-2021 m. programa  
Nacionalinės klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 
Nacionalinio saugumo strategija 
NPP (3.3.2.) 

7.2.1. Atsinaujinančių 
išteklių energijos dalis, 
palyginti su bendruoju 
galutiniu energijos 
suvartojimu 

Atsinaujinančių išteklių energijos 
dalis, palyginti su bendruoju 
galutiniu energijos suvartojimu 
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7.3. Iki 2030 metų padvigubinti 
pasaulinį energijos vartojimo 
efektyvumo padidinimo rodiklį.  

Investicijų skatinimo ir pramonės 
plėtros 2014-2020 m. programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija 
Nacionalinė atsinaujinančių 
energijos išteklių plėtros programa 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė energetinės 
nepriklausomybės strategija 
Nacionalinė gyventojų senėjimo 
pasėkmių įveikimo strategija 
Nacionalinė susisiekimo plėtros 
2014-2022 m. programa 
Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 
2015-2021 m. programa  
Nacionalinės klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 
Nacionalinio saugumo strategija 
NPP (3.3.2.) 

7.3.1. Energijos 
intensyvumas, 
vertinamas kaip pirminės 
energijos suvartojimo ir 
BVP santykis 

Galutinės energijos intensyvumas, 
vertinamas kaip galutinės 
energijos suvartojimo ir BVP 
santykis 

7.a. Iki 2030 metų padidinti 
tarptautinį bendradarbiavimą, 
siekiant palengvinti prieigą prie 
švarios energijos mokslinių tyrimų ir 
technologijų, įskaitant 
atsinaujinančiąją energiją, efektyvų 
energijos vartojimą, pažangias ir 
švaresnes iškastinio kuro 
technologijas, ir skatinti investicijas į 
energetikos infrastruktūrą ir švarios 
energijos technologijas. 

Lietuvos inovacijų plėtros 2014-
2020 m. programa 
Nacionalinė atsinaujinančių 
energijos išteklių plėtros programa  

7.a.1. Per metus, 
pradedant nuo 2020 m., 
mobilizuota JAV dolerių 
suma pagal 100 milijardų 
JAV dolerių mobilizavimo 
įsipareigojimą  

_  

7.b. Iki 2030 metų išplėsti 
infrastruktūrą ir modernizuoti 
technologijas, skirtas modernioms ir 
darnioms energijos paslaugoms teikti 
visiems besivystančiose šalyse, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, 
mažose besivystančiose salų 
valstybėse ir žemyninėse šalyse pagal 
jų atitinkamas paramos programas. 

_  

7.b.1. Investicijos į 
energijos efektyvumą, 
palyginti su BVP, ir 
tiesioginės užsienio 
investicijos į 
infrastruktūrą ir 
technologijas, skirtas 
darnioms energijos 
paslaugoms teikti  

_  
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS  

 

DARNUS EKONOMIKOS AUGIMAS (8.1., 8.2., 8.3., 8.4.) 

Palaikyti ekonomikos augimą ir pasiekti aukštesnį ekonomikos našumo lygį užtikrinant 
diversifikaciją, technologijų modernizavimą ir naujoves, įskaitant dėmesio sutelkimą į didelės 
pridėtinės vertės ir darbui imlius sektorius. 

Skatinti į vystymąsi orientuotą politiką, remiančią gamybinę veiklą, deramų darbo vietų kūrimą, 
verslumą, kūrybingumą ir naujoves ir remti labai mažų įmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
formalizavimą ir augimą, įskaitant galimybę gauti finansines paslaugas.  

Palaipsniui gerinti veiksmingą pasaulinių išteklių naudojimą vartojimo srityje ir gamyboje bei stengtis 
atskirti ekonomikos augimą nuo aplinkos būklės blogėjimo. 

 Strateginiuose dokumentuose aiškiai išskiriami prioritetai skatinti ekonominį našumą, 
technologinį modernizavimą, kūrybingumą ir inovacijas, kurti kokybiškas darbo vietas ir 
skatinti išteklių naudojimo veiksmingumą. 

 Rekomenduotina sutelkti dėmesį į 8.3. uždavinio tikslą remti mažų įmonių kūrimą - vos 
63.4 % Lietuvos verslų išgyvena pirmus metus, o tai - žemiausias rodiklis visoje ES63. 
Pasaulio ekonomikos forumas išskiria pagrindinius iššūkius Lietuvos verslui: mokesčių 
dydis, ribojančios darbo rinkos reguliacijos, neefektyvi vyriausybės biurokratija ir mokesčių 
reguliacijos64. Tad siekiant ekonominio augimo, būtina kurti verslui palankesnę reguliacinę 
aplinką. Norint pasiekti spartesnį ekonominį augimą rekomenduojama siekti paslaugų 
paketo išplėtimo investuotojams, suaktyvinti investicijų paieškos ir pritraukimo politiką 
Lietuvoje, ypač investicijoms į aukštąsias ir pridėtinę vertę kuriančias technologijas.   

 Norint pasiruošti klimato kaitos sukeltiems pokyčiams, reikalinga imtis ryžtingų žingsnių 
persiorientuojant į žaliąją ekonomiką. Tai reiškia, jog svarbu skatinti investicijas į aplinkai 
netaršias technologijas, plėsti žaliųjų darbo vietų skaičių.  Daugiau apie klimato kaitą 13 
DVT.  

 Daugiau apie pramonės modernizavimą ir inovacijų skatinimą žiūrėti 9 DVT. Išteklių 
naudojimo efektyvumas aptariamas 6, 7 ir 12 DVT.  

 

DERAMŲ DARBO VIETŲ KŪRIMO UŽTIKRINIMAS (8.5., 8.6.) 

Pasiekti visišką ir našų užimtumą ir deramą darbą visoms moterims ir vyrams, įskaitant jaunus 
žmones ir žmones su negalia, taip pat vienodą atlygį už vienodos vertės darbą. Sumažinti 
nedirbančio, nestudijuojančio ir nesimokančio jaunimo dalį. 

 Strateginiuose dokumentuose akcentuojamas poreikis kurti ir užtikrinti darbo vietas 
visiems gyventojams.  

 Deramų darbo vietų kūrimas reiškia, jog visoms visuomenės dalims darbas ir geras 
užmokestis už jį yra nesunkiai prieinami. Reikalinga siekti žmonių su negalia, vyresnio 
amžiaus žmonių, jaunimo ir kitataučių visapusiško įtraukimo į darbo rinką. Šiuo metu visos 
šios žmonių grupės Lietuvoje susiduria su iššūkiais randant darbo vietas; pavyzdžiui, 
užsienio piliečiai po studijų Lietuvoje susiduria su įvairiais barjerais ieškant darbo, tad 
didžioji dauguma, gavę išsimokslinimą čia, nusprendžia išvykti į kitas šalis, o taip 
prarandamas išsilavinusios darbo jėgos potencialas (daugiau žr. 10.7.). Deramas darbas 
taip pat garantuoja orų gyvenimą, tad būtina sekti ir mažinti dirbančiųjų skurdo rizikos lygį 
(žr. 1 DVT), taip pat užtikrinti vienodą atlygį už vienodos vertės darbą (taip pat žr. 10 DVT ir 
5.1. uždavinį).   

                                                             
63 Enterprise survival rate, 2016. 
64 The Global Competitiveness Report 2016–2017. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Business_demography_statistics?fbclid=IwAR2ZL_oiBBhsi9Ss31nV31xIwg_JY2AAHycZg31PqwWuT8gXlJxi4B3Tjko#Enterprise_survival_rate
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
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DARBO TEISIŲ APSAUGA IR ŠIUOLAIKINĖS VERGOVĖS PANAIKINIMAS (8.7., 8.8.) 

Imtis neatidėliotinų ir veiksmingų priemonių priverstiniam darbui panaikinti, šiuolaikinei vergovei ir 
prekybai žmonėmis įveikti.  

Apsaugoti darbo teises ir skatinti saugią darbo aplinką visiems darbuotojams, įskaitant migrantus – 
ypač migrantes – bei nenuolatinį darbą dirbančius asmenis. 

 Nors strateginiuose dokumentuose keliami tikslai užtikrinti kokybiškas darbo vietas ir 
saugią darbo aplinką bei ją pritaikyti prie įvairių poreikių, įskaitant žmonių su negalia 
poreikius, niekur nėra minimos migrantų darbo teisės. Viešojo saugumo plėtros programa 
kelia uždavinius plėtoti veiksmingą kovą su prekyba žmonėmis bei suteikti deramą 
pagalbą nukentėjusiesiems.  

 Palyginus su dirbančiais Lietuvos piliečiais, darbo migrantai dirba ilgesnes valandas, 
dažniau patiria užgauliojimus ar fizinį smurtą, neturi teisių apsaugos ir galimybių derėtis 
dėl geresnių darbo sąlygų su darbdaviais ir kt. Migrantai - ypatingai pažeidžiama ir nuolat 
didėjanti visuomenės dalis. Vertinant tokius platesnius globalius procesus kaip klimato 
kaitos migracija, tikėtina, jog per ateinančius dešimtmečius migruojančiųjų skaičiai 
smarkiai didės, tad strateginiuose šalies dokumentuose turėtų būti garantuota migrantų 
darbo teisių apsauga ir jos tobulinimas. 

 Prekyba žmonėmis, įskaitant vaikus, Lietuvoje yra mažai eskaluojama, tačiau gili ir 
įvairiapusė problema. Dažniausiais atvejais užsienyje Lietuvos piliečiai išnaudojami 
priverstiniam darbui, prostitucijai, nusikalstamai veiklai. Šiuolaikinės vergovės atvejai taip 
pat aptinkami Lietuvoje, o dažniausios aukos – migrantai iš Ukrainos, Baltarusijos. Siektina 
tobulinti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą. 

 Apie saugią darbo aplinką moterims daugiau žr. 5.1.  

 

DARNUS TURIZMAS (8.9.) 

Sukurti ir įgyvendinti politiką, skirtą darniam turizmui, kuris padeda sukurti darbo vietas ir pristatyti 
vietos kultūrą ir produktus, plėtoti. 

 Strateginiuose dokumentuose nėra aiškios atskirties tarp turizmo ir darnaus turizmo. Kaip 
siekiamybės iškelti atskiri darnaus turizmo principai (gerinama infrastruktūra, kultūrinio ir 
gamtos paveldo apsaugojimas, vietos bendruomenių įtraukimas į paveldo apsaugą bei jo 
panaudojimą turizmui, turizmo regionuose plėtra), tačiau tiesiogiai neįvardinamas poreikis 
didinti darnaus turizmo proporciją visam turizmui. 

 Pažymėtina daug tobulintinų sričių darniam turizmui Lietuvoje. Pavyzdžiui, infrastruktūra 
nėra pritaikyta lankytojams turintiems negalią, trūksta dviračių takų sistemos 
užtikrinančios ilgesnius maršrutus, retai taikomi tarptautiniai darnaus turizmo sertifikatai, 
kurie indikuoja lankytinų vietų kokybę ar pobūdį ir kt.65. Remiantis darnaus turizmo plėtros 
gairėmis, rekomenduotina plėsti regioninį turizmą; gerinti turizmo prieinamumą negalią 
turintiems asmenims; skatinti verslumą turizmo sektoriuje, ypač smulkų verslą regionuose; 
skatinti turizmo paslaugų sertifikavimą; ugdyti bendradarbiavimą tarp viešojo ir privataus 
sektorių bei sudaryti lygias finansavimo galimybes; į turizmo rodiklių sistemą įtraukti 
darnios plėtros principus.66 

 Darnaus turizmo tema taip pat plėtojama 12.b. uždavinyje. 
 
 

                                                             
65 Darniojo turizmo plėtra Lietuvoje: Darniojo turizmo plėtros Lietuvoje probleminių sričių analizė, 2016. 
66 ibid. 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2017/02/Problemines-sritys_galutinis.pdf
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PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS 
(8.a., 8.b.) 

 Daugiau žr. 17 DVT. 
 

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

8.1. Rodiklis skirtas matuoti metinio realiojo BVP,  tenkančio vienam gyventojui, augimo tempą gali 
būti tikslinamas matuoti konvergenciją su ES (ekonomikos augimo greitis viršijantis ES vidurkį).   

8.5. Nematuojamas nedarbo lygis tarp negalią turinčių asmenų; nematuojamas vidutinis valandinis 
užmokestis pagal lytį ir negalią. 

8.7. Nėra matuojami šiuolaikinės vergovės atvejai ar prekyba žmonėmis   

8.8. Rodikliais nesekamos migrantų darbo sąlygos. 
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi 
DVT uždaviniai. 

Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio (Lietuvos 
statistikos departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi 
tikslų rodiklių rinkinys 
šiam DV tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei 
vienam DV tikslui.  

Sustainable Development Solutions 
Network siūlomi rodikliai šiam DV 
tikslui (nuolat atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas rodiklį 
atitinkantis JT DVT uždavinys.   

8.1. Palaikyti ekonomikos augimą 
vienam gyventojui pagal 
nacionalines aplinkybes ir pirmiausia 
bent 7 proc. bendrojo vidaus 
produkto augimą per metus 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse.  

Investicijų skatinimo ir pramonės 
plėtros 2014–2020 m. programa  
Lietuva 2030 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (Ekonomikos vystymasis) 
NPP (3., 4.) 
Užimtumo didinimo 2014-2020 m. 
programa 

8.1.1. Metinis realiojo BVP, 
tenkančio vienam gyventojui, 
augimo tempas  

Metinio realiojo BVP, tenkančio 
vienam gyventojui, augimo tempas  

08_10 Realusis BVP 
vienam gyventojui 
 
08_11 Investicijų dalis 
BVP 
 
08_20 Nedirbančio ir 
nesimokančio jaunimo 
dalis (siejasi su 4 DVT) 
 
08_30 Užimtumo lygis 
 
08_40 Ilgalaikio nedarbo 
lygis 
 
08_60 Mirtys dėl 
nelaimingų atsitikimų 
darbe (siejasi su 3 DVT) 
 
Daugiafunkciniai rodikliai 
 
01_41 Dirbančiųjų 
skurdo rizikos lygis 
 
05_40 Darbo rinkoje 
nedalyvaujančios 
populiacijos dalis dėl su 
goba ar rūpyba susijusių 
įsipareigojimų  
 
12_20 Išteklių našumas ir 
buitinių medžiagų 
suvartojimas  

54. BNP vienam gyventojui (PGP, 
JAV doleriais) (pagal erdvinį 
pasiskirstymą: kaimas/miestas, 
rajono teritorija) (8.1., 17.13.) 
 
55. Šalis įgyvendina ir teikia 
ataskaitas atsižvelgiant į Aplinkos-
ekonomikos apskaitos sistemos 
(System of Environmental-Economic 
Accounting) įvertinimus (pagal 
veiklos sektorius, aplinkos išteklius, 
regioninį vienetą ir kt.) (8.4., 12.1., 
12.2., 12.4., 15.9., 17.18.) 
 
56. Jaunimo užimtumo lygis pagal 
formalųjį ir neformalųjį sektorių 
(pagal lytį ir miestą/kaimą) (8.3., 
8.5., 8.6., 8.b.) 
 
57. Pagrindinių TDO darbo 
standartų ratifikavimas ir 
įgyvendinimas, įstatymų ir praktikos 
laikymasis (pagal šalį ir pagal 
susitarimą) (8.3., 8.5., 8.7., 8.8., 8.b.)  

8.2. Pasiekti aukštesnį ekonomikos 
našumo lygį užtikrinant įvairinimą, 
technologijų modernizavimą ir 
naujoves, įskaitant dėmesio 
sutelkimą į didelės pridėtinės vertės 
ir darbui imlius sektorius.  

Investicijų skatinimo ir pramonės 
plėtros 2014–2020 m. programa  (9) 
Lietuva 2030 
Lietuvos inovacijų plėtros programa 
Lietuvos mokslo ir inovacijų 
politikos kaitos gairės (V skyrius)  
NPP (3.1., 4.)  
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (138) 
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų 
raidos krypčių ir jų prioritetų 
įgyvendinimo programa (15.4., 
20.4) 
Valstybės studijų, mokslinių tyrimų 
ir ekspermentinės plėtros programa 
(3) 

8.2.1. Metinis realiojo BVP, 
tenkančio vienam dirbančiam 
asmeniui, augimo tempas 

Bendrosios pridėtinės vertės, 
tenkančios vienam užimtajam, 
augimo tempas  

8.3. Skatinti į vystymąsi orientuotą 
politiką, remiančią gamybinę veiklą, 
deramų darbo vietų kūrimą, 
verslumą, kūrybingumą ir naujoves ir 
remti labai mažų įmonių, mažųjų ir 
vidutinių įmonių formalizavimą ir 
augimą, įskaitant galimybę gauti 
finansines paslaugas. 

Investicijų skatinimo ir pramonės 
plėtros 2014–2020 m. programa 
Lietuva 2030 
Lietuvos mokslo ir inovacijų 
politikos kaitos gairės (III skyrius)  
Lietuvos Respublikos nacionalinė 
kovos su korupcija programa 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija  
NPP (1.3.3, 2.3., 3., 4.)  
Užimtumo didinimo 2014-2020 m. 
programa 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015–2021 m. programa 

8.3.1. Neformalaus užimtumo 
dalis ne žemės ūkio veikloje pagal 
lytį 

_ 
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8.4. 2030 metais palaipsniui gerinti 
veiksmingą pasaulinių išteklių 
naudojimą vartojimo srityje ir 
gamyboje ir stengtis atskirti 
ekonomikos augimą nuo aplinkos 
būklės blogėjimo laikantis dešimties 
metų trukmės darnaus vartojimo ir 
gamybos programų sistemos, 
vadovaujant išsivysčiusioms šalims.  

Investicijų skatinimo ir pramonės 
plėtros 2014–2020 m. programa 
Lietuva 2030 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija  
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija  
NPP (3.1., 3.3.) 

8.4.1. Medžiagų pėdsako rodiklis: 
bendras, tenkantis vienam 
gyventojui ir palyginti su BVP 

Medžiagų pėdsakas, tenkantis 
vienam gyventojui, pagal žaliavos 
rūšį (biomasė / iškastinis kuras / 
nemetalų iškasenos); Medžiagų 
pėdsakas, BVP vienetui, pagal 
žaliavos rūšį  

8.4.2. Medžiagų vidaus 
vartojimas: bendras, tenkantis 
vienam gyventojui ir palyginti su 
BVP 

Medžiagų vidaus vartojimas; 
Medžiagų vidaus vartojimas, 
tenkantis vienam gyventojui; 
Medžiagų produktyvumas (bendrojo 
vidaus produkto ir medžiagų vidaus 
vartojimo santykis (BVP/MVV)) 

8.5. Iki 2030 metų pasiekti visišką ir 
našų užimtumą ir deramą darbą 
visoms moterims ir vyrams, įskaitant 
jaunus žmones ir žmones su negalia, 
taip pat vienodą atlygį už vienodos 
vertės darbą. 

Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija   
Nacionalinė gyventojų senėjimo 
pasekmių įveikimo strategija 
Nacionalinė jaunimo politikos 
plėtros programa  
Nacionalinė neįgaliųjų socialinė 
integracijos programa  
NPP (2.1.2; 2.3) 
Užimtumo didinimo 2014-2020 m. 
programa 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015–2021 m. programa 

8.5.1. Vidutinis valandinis moterų 
ir vyrų darbo užmokestis pagal 
profesiją, amžių ir neįgalumo 
statusą 

Vidutinis valandinis bruto darbo 
užmokestis (neįskaitant 
individualiųjų įmonių) (Valstybinis 
sektorius / privatus sektorius)  

8.5.2. Nedarbo lygis pagal lytį, 
amžių ir neįgalumo statusą 

Nedarbo lygis (vyrai / moterys / 
pagal amžiaus grupes)  

8.6. Iki 2020 metų smarkiai 
sumažinti nedirbančio, 
nestudijuojančio ir nesimokančio 
jaunimo dalį.  

Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė jaunimo politikos 
plėtros programa 
NPP (1.3.3., 2.3.2., Horizontalusis 
principas: jaunimas) 
Užimtumo didinimo 2014-2020 m. 
programa  

8.6.1. Nesimokančio ir 
nedirbančio jaunimo (15–24 metų 
amžiaus) dalis 

Nesimokančio ir nedirbančio jaunimo 
(15–24 metų amžiaus) dalis (vyrai / 
moterys) 

8.7. Imtis neatidėliotinų ir 
veiksmingų priemonių priverstiniam 
darbui panaikinti, šiuolaikinei 
vergovei ir prekybai žmonėmis 
įveikti, blogiausių formų vaikų darbo 
uždraudimui ir panaikinimui 
užtikrinti, įskaitant vaikų ėmimą į 
karines pajėgas ir jų išnaudojimą, ir 
iki 2025 metų panaikinti bet kokį 
vaikų darbą. 

Viešojo saugumo plėtros 2015–
2025 m. programa (22)  

8.7.1. Priverstinį darbą dirbančių 
5–17 metų amžiaus  vaikų skaičius 
ir dalis pagal lytį ir amžių 

_ 



DVT rekomendacijų rinkinys 
 

76 
 

8.8. Apsaugoti darbo teises ir skatinti 
saugią ir užtikrintą darbo aplinką 
visiems darbuotojams, įskaitant 
migrantus, visų pirma migrantes ir 
nenuolatinį darbą dirbančius 
asmenis.  

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 m. 
strategija  
NPP (2.3.1.) 
Valstybinė moterų ir vyrų lygių 
galimybių 2015-2021 m. programa 
Viešojo saugumo plėtros programa 

8.8.1. Mirtinų ir nemirtinų 
profesinių traumų dažnis pagal lytį 
ir migranto statusą 

Nelaimingi atsitikimai darbe pagal 
lytį (žuvusių asmenų skaičius / 
netekę darbingumo asmenys) 

8.8.2. Didesnis darbo teisių 
(asociacijų ir kolektyvinių derybų 
laisvės) laikymasis šalyje, 
remiantis Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) tekstiniais 
šaltiniais ir nacionaliniais teisės 
aktais, pagal lytį ir migranto 
statusą 

_ 

8.9. Iki 2030 metų sukurti ir 
įgyvendinti politiką, skirtą darniam 
turizmui, kuris padeda sukurti darbo 
vietas, taip pat pristatyti vietos 
kultūrą ir produktus, plėtoti. 

Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 
m. programa 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (Turizmas) 
NPP (3.2.4., 6.1.1.) 

8.9.1. Tiesioginis turizmo 
sektoriaus indėlis į BVP ir šio 
indėlio augimo tempas 

Turizme sukurta pridėtinė vertė, 
palyginti su bendrąja pridėtine verte 
/ turizme pridėtinės vertės pokyčiai 

8.9.2. Darbo vietų darnaus 
turizmo sektoriuje dalis, palyginti 
su darbo vietų skaičiumi visame 
turizmo sektoriuje 

Turizme užimti gyventojai 
(neįskaitant valstybės sektoriaus), 
palyginti su visais užimtaisiais (vyrai / 
moterys / turizme užimtų gyventojų 
pokytis) 

8.10. Stiprinti šalių finansų institucijų 
gebėjimus skatinti ir plėsti galimybę 
visiems gauti bankininkystės, 
draudimo ir finansų paslaugas. 

Investicijų skatinimo ir pramonės 
plėtros 2014-2020 m. programa (II 
tikslo 2 uždavinys)  
NPP (3.1.2.4.) 

8.10.1. Komercinių bankų 
padalinių ir bankomatų skaičius, 
tenkantis 100 tūkst. suaugusių 
gyventojų 

Mokėjimo paslaugų teikėjų klientų 
aptarnavimo vietų ir  bankomatų 
skaičius 
Mokėjimo paslaugų teikėjų klientų 
aptarnavimo vietų  skaičius 
Mokėjimo paslaugų teikėjų  
bankomatų skaičius 

8.10.2. Sąskaitą banke arba kitoje 
finansų įstaigoje turinčių arba 
mobiliųjų mokėjimų paslaugomis 
besinaudojančių suaugusių (15 
metų amžiaus ir vyresnių) 
gyventojų dalis 

Mokėjimo sąskaitas banke ar kredito 
unijoje turinčių vyresnių nei 18 m. 
gyventojų dalis (pateikiamas įvertis 
apskaičiuotas remiantis Lietuvos 
gyventojų apklausų duomenimis) 

8.a. Didinti pagalbos prekybai 
paramą besivystančioms šalims, visų 
pirma mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims, įskaitant per patobulintą 
integruotą su prekyba susijusios 
techninės pagalbos mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims sistemą. 

_ 
8.a.1. Įsipareigojimai ir išmokos 
pagal pagalbos prekybai 
iniciatyvą  

_ 

8.b. Iki 2020 metų sukurti ir pradėti 
taikyti pasaulinę jaunimo užimtumo 
strategiją ir įgyvendinti Tarptautinės 
darbo organizacijos visuotinį darbo 
vietų paktą. 

Nacionalinė jaunimo politikos 
plėtros 2011-2019 m. programa 
NPP (1.3.3., 2.3.2.)   

8.b.1. Valdžios sektoriaus išlaidų 
socialinei apsaugai ir užimtumo 
programoms dalis palyginti su 
nacionaliniu biudžetu ir BVP 

 Valdžios sektoriaus išlaidos socialinei 
apsaugai, palyginti su BVP  
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS  

 

TVARI INFRASTRUKTŪRA VISIEMS (9.1.)  

Kurti kokybišką, patikimą, tvarią ir atsparią infrastruktūrą, įskaitant regioninę ir tarpvalstybinę 
infrastruktūrą, skirtą ekonominei plėtrai ir žmonių gerovei didinti, sutelkiant dėmesį į prieinamą ir 
lygiateisę galimybę ja naudotis visiems. 

 Infrastruktūra aprėpia pagrindines struktūras ir sistemas reikalingas visuomenės ir 
ekonomikos veikimui. Lietuvos strateginio planavimo dokumentai pabrėžia darnaus 
vystymosi principus atitinkančios infrastruktūros poreikį. Pavyzdžiui, Nacionalinė 
susisiekimo plėtros programa išryškina darnios nacionalinės ir tarptautinės susisiekimo 
infrastruktūros, užtikrinančios socialinių, kultūrinių, ekonominių ir ekologinių aspektų 
sąveiką, svarbą. 

 Ekspertų teigimu, pagrindinė problema šioje srityje yra detalių, ilgalaikių infrastruktūros 
plėtros ir atnaujinimo planų trūkumas. Be tęstinių investicijų ir apgalvoto planavimo 
neįmanoma užtikrinti infrastruktūros projektų sėkmės ir tvarumo.  

 Taip pat būtina atkreipti dėmesį į viešųjų pirkimų procesus, kaip būdą užtikrinti, kad visi 
dideli projektai, įskaitant projektus energetikos ir susisiekimo infrastruktūroje, kurtų 
maksimalią naudą visuomenei ir aprėptų darnaus vystymosi principus. Lietuvoje 2016 m. 
viešiesiems pirkimams skiriamos lėšos prilygo 12 proc. šalies bendrojo vidaus produkto 
(BVP)67 - tai 4,6 mlrd. eurų, kurie per papildomų sąlygų iškėlimą gali tapti pagalbiniu 
įrankiu skatinančiu darnias gamybos praktikas. Žvelgiant į infrastruktūros pokyčius, 
efektyvūs viešieji pirkimai gali ne tik skatinti racionalų lėšų naudojimą ir ekonominį augimą, 
bet ir padėti siekti kitų politikos tikslų susijusių su darniu vystymusi68 (daugiau apie 
viešuosius pirkimus žr. 12.7.). 

 Darnios infrastruktūros poreikis atsispindi ir kituose tiksluose: bazinių paslaugų 
prieinamumas (1.4.); infrastruktūros plėtra regionuose (2 DVT); vartotojų poreikius 
atitinkančios sveikatos paslaugų ir infrastruktūros plėtra (3.8); švietimo įstaigos (4.a); viešų 
paslaugų ir infrastruktūros prieinamumas lyčių lygybei skatinti (5.4.); vandens ir sanitarijos 
paslaugų infrastruktūra (6 DVT); energijos infrastruktūra (7.a. ir 7.b.); transporto  ir atliekų 
sistemos (11 DVT); tvarūs viešieji pirkimai (12.7.); infrastruktūros pritaikymas prie klimato 
kaitos poveikio (13.1.); o 17 DVT pabrėžia bendradarbiavimo poreikį užtikrinant 
infrastruktūrą visur.  

 

DARNI INFRASTRUKTŪROS IR PRAMONĖS  PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS (9.2., 9.4.) 

Skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją ir smarkiai padidinti pramonės sektoriaus dalį.  

Modernizuoti infrastruktūrą ir aprūpinti naujais įrenginiais pramonės sektorius, kad jie taptų tvaresni, 
padėtų pagerinti išteklių naudojimo veiksmingumą ir taikytų daugiau švarių ir aplinkai nekenksmingų 
technologijų ir gamybos procesų. 

 Ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste šis uždavinys sutelkia dėmesį į modernių 
technologijų naudą siekiant darnaus ekonomikos augimo. Modernizuojant pramonę ir 
infrastruktūrą, galima skatinti teigiamus Valstybės vystymosi pokyčius, įskaitant naudos 
aplinkai bei visuomenei didinimą. 

                                                             
67 Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas, 2018: https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3806. 
68 Public procurement as a policy tool: using procurement to reach desired outcomes in society, 2017. 
Public procurement as an innovation policy tool: choice, design and assessment, 2013. 

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3806
https://www.researchgate.net/publication/316082730_Public_procurement_as_a_policy_tool_using_procurement_to_reach_desired_outcomes_in_society
https://www.researchgate.net/publication/283644793_Public_procurement_as_an_innovation_policy_tool_choice_design_and_assessment/download


DVT rekomendacijų rinkinys 
 

79 
 

 Infrastruktūros ir pramonės modernizavimas kaip tikslas keliamas Lietuvos strateginiuose 
dokumentuose. Juose nurodoma, kokie elementai sudaro tinkamą ir darnią infrastruktūrą 
bei pramonę (pvz. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija), ir kaip MTEP ir inovacijos gali 
prisidėti prie pokyčių (pvz. Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų 
įgyvendinimo programa).  

 Ekspertai primena, jog nors tinkamiausi sprendimai turi būti pritaikomi kiekvienai 
problemai ar sektoriui atskirai, visgi ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste, jau 
dabar galima skatinti modernizavimą, darnią pramonę ir infrastruktūrą per inovacijų ir 
MTEPI plėtrą (daugiau žr. 9.5.) 

 Modernizuojant infrastruktūrą ir pramonę auga produktyvumas, mažėja aptarnavimo ar 
remonto kaštai bei yra efektyviau naudojami ištekliai (žr. 12, 6 ir 7 DVT). Ypatingas 
dėmesys turi būti sutelkiamas siekiant mažinti ŠESD emisijas, taip užtikrinant klimato 
kaitos švelninimą (žr. 13 DVT). Modernizavimo procesai taip pat gali tapti įrankiu atliepti 
egzistuojančias socialines problemas, įskaitant darbo vietų kūrimą (8 DVT), skurdo ir 
nelygybės mažinimą (1 ir 10 DVT).  Taip pat skatinamas žalos aplinkai mažinimas dėl 
darnios gamybos procesų (12, 14 ir 15 DVT).  

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PLĖTRA (9.5.) 

 Plėsti mokslinius tyrimus, modernizuoti pramonės sektorių technologinius pajėgumus, įskaitant ir 
siekį skatinti inovacijas ir labai padidinti mokslinių tyrimų ir plėtros srities darbuotojų skaičių. Taip pat 
didinti valstybines ir privačias lėšas, skiriamas moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir 
inovacijoms (MTEPI). 

 Strateginio planavimo dokumentai nurodo MTEPI svarbą Lietuvos ekonomikai. Pavyzdžiui,  
prioritetinės Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) raidos kryptys 
pabrėžia galimybes ir pokyčių poreikį energetikos, žemės ūkio inovacijų, biotechnologijų, 
transporto, informacinių ir ryšių technologijų, naujų gamybos procesų bei kūrybingos 
visuomenės srityse. 

  ES keliamas tikslas iki 2020 m. skirti 3 proc. nuo BVP MTEP investicijoms. Lietuva smarkiai 
atsilieka nuo šio skaičiaus - MTEP buvo skirta tik 0,89 proc. nuo BVP 2017 m.69, tuo tarpu 
keliamas tikslas iki 2020 m. – pasiekti 1,9 proc. Tad pirmasis ir pagrindinis iššūkis Lietuvai – 
didinti lėšas skiriamas MTEP. Dar viena probleminė sritis Lietuvoje – verslo ir mokslo 
abipusis bendradarbiavimas. Pabrėžiama, jog skiriama per mažai dėmesio inovacijų 
komercializavimui ir jų patekimui į rinką, tad didelis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros potencialas nėra pilnai panaudojamas sukurti realiai ekonominei naudai – ES 
inovacijų švieslentėje šiuo atžvilgiu Lietuva užima 26 vietą (iš 28)70. Taip pat būtina 
paprastinti MTEPI finansavimui gauti skirtą sistemą, paverčiant ją labiau prieinama 
potencialiems inovatoriams. 

 

 

 

 

MAŽOS ĮMONĖS (9.3.)  

                                                             
69 Eurostat duomenimis, 2017. 
70 European Innovation Scoreboard, 2017. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/
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Didinti mažų pramonės ir kitų įmonių galimybes naudotis finansinėmis paslaugomis, įskaitant 
prieinamus kreditus, ir jų integraciją į vertės grandines ir rinkas. 

 Planavimo dokumentai, tokie kaip Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa, 
pabrėžia mažų ir vidutinių įmonių augimo svarbą, bei vis dar egzistuojančius iššūkius, 
tokius kaip lėtas skaitmenizavimo procesas. ES mastu verta atkreipti dėmesį į Europos 
smulkiojo verslo aktą71, kuris siekia skatinti mažų ir vidutinių verslų veiklą.  

 Vos 63.4 % Lietuvos verslų išgyvena pirmus metus, tai – žemiausias rodiklis visoje ES72. Tai 
parodo, jog jaunos įmonės patiria daugybę kliūčių siekdamos integruotis į vertės 
grandines ir rinkas. Ekspertų teigimu, nors Lietuvoje egzistuoja verslo augimą ir 
konkurencingumą skatinančių agentūrų, ši sistema fragmentuota, tarp įstaigų trūksta 
bendradarbiavimo, žinių dalinimosi. Reikalinga kurti konsoliduotą paslaugų teikimo 
sistemą bei vientisą strateginę politiką skirtą įmonėms remti. Taip pat pabrėžiamas 
poreikis apjungtoms, kartu teikiamoms finansinėms bei kompetencijų kėlimo, tokių kaip 
teisinis konsultavimas, priemonėms (taip pat žr. 8.3.). 

 Tirdama mažo ir vidutinio verslo situaciją, Europos komisija pabrėžia, kad 2018 m. Lietuvai 
gerai sekėsi daugelyje sričių, įskaitant verslų tarptautiškumą, verslumą ir atsakingą, į 
poreikius atsižvelgiantį administravimą, suteikiamą valstybės pagalbą ir viešuosius 
pirkimus. Visgi, matomi iššūkiai bankroto procedūrose bei, neskaitant viešojo sektoriaus 
pastangų, mažėjančių žaliųjų verslų kiekį. Taip pat pabrėžtinas poreikis toliau skatinti 
inovacijų kultūrą, plačiau aptariamą 9.5. uždavinyje73. 

 

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS (9.a., 9.b., 9.c.)  

 Vystomasis bendradarbiavimas siekiant infrastruktūros vystymo, darnaus pramonės 
augimo ir MTEPI plėtros visame pasaulyje yra plačiau aptariamas 17 DVT. 

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

9.2. Rodiklio kontekste taip pat verta atkreipti dėmesį į ES rekomenduojamą rodiklį „Užimtumas 
aukšto ir vidutinio lygio technologijų gamybos sektoriuose ir žinias intensyviai naudojančiuose 
paslaugų sektoriuose”, o ne tik į padirbamosios gamybos pridėtinę vertę. Ši informacija šiuo metu 
yra įtraukta prie 9.b. rodiklio, nors Lietuvos nebereikėtų pozicionuoti kaip besivystančios šalies.  

9.4. Rodiklis matuojantis energetikos sektoriaus emisijas, neaprėpia uždavinio. JTO rekomenduoja 
stebėti CO2 tenkantį pridėtinės vertės vienetui (visuose sektoriuose), tuo tarpu SDSN 
rekomenduojami rodikliai pabrėžia tiek su energetika tieks su pramone susijusį ŠESD kiekį.  Šis 
rodiklis itin naudingas norint geriau suprasti šio tikslo sąryšį su klimato kaita. 

9.c. Rodiklis nėra aktualus Lietuvai.  

                                                             
71 The Small Business Act for Europe.  
72  Enterprise survival rate, 2016. 
73 2018 SBA Fact Sheet: Lithuania.  

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_lt
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Business_demography_statistics?fbclid=IwAR2ZL_oiBBhsi9Ss31nV31xIwg_JY2AAHycZg31PqwWuT8gXlJxi4B3Tjko#Enterprise_survival_rate
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/18/translations/en/renditions/native
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai dokumentai, 
kuriuose atspindimi DVT uždaviniai. 

Jungtinių Tautų 
rekomenduojami darnaus 
vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio (Lietuvos 
statistikos departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV 
tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei vienam 
DV tikslui.  

Sustainable Development 
Solutions Network siūlomi 
rodikliai šiam DV tikslui (nuolat 
atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas 
rodiklį atitinkantis JT DVT 
uždavinys.   

9.1. Kurti kokybišką, patikimą, 
tvarią ir atsparią infrastruktūrą, 
įskaitant regioninę ir 
tarpvalstybinę infrastruktūrą, 
skirtą ekonominei plėtrai ir 
žmonių gerovei didinti, sutelkiant 
dėmesį į prieinamą ir lygiateisę 
galimybę ja naudotis visiems.  

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-
2020 m. programa (5) 
Lietuva 2030 
Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių 
plėtros programa (34) 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2020 m. 
programa  
NPP (3.2., Horizontalusis prioritetas: regioninė 
plėtra)  
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) 
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa 
(20.5.) 

9.1.1. Kaimo gyventojų, 
gyvenančių 2 km spinduliu 
nuo visus metus 
funkcionuojančio kelio, dalis 

Kaimo gyventojų, gyvenančių 2 km 
spinduliu nuo visus metus 
funkcionuojančio kelio, dalis 09_10 Bendrosios vidaus 

išlaidos moksliniams 
tyrimams ir technologijų 
plėtrai 
 
09_20 Užimtumas aukšto ir 
vidutinio lygio technologijų 
gamybos sektoriuose ir žinias 
intensyviai naudojančiuose 
paslaugų sektoriuose 
 
09_30 Mokslinių tyrimų ir 
tecnologijų plėtros 
darbuotojai 
 
09_40 Patentų paraiškos 
Europos patentų tarnybai  
 
09_50 Autobusų ir traukinių 
dalis visam keleiviniam 
transportui (siejasi su 11 
DVT) 
 
09_60 Geležinkelių ir vidaus 
vandenų transporto veiklos 
dalis visam krovinių 
transportavimui 
 
Daugiafunkciniai rodikliai:  
 
12_30 Vidutinės naujų 
lengvųjų automobilių CO2 
emisijos vienam kilometrui   

58. Galimybė naudotis visomis 
oro sąlygomis tinkamais keliais 
(populiacijos dalis turinti 
prieigą prie kelio [x] km 
atstumu) (gali būti skirstoma 
erdviškai) (9.1., 11.2.) 
 
59. Mobiliojo ryšio 
prenumeratos 100 gyventojų 
(pagal miestą/kaimą, lytį, 
amžių) (2.a., 5.b., 8.2., 9.1., 
9.c., 17.6.) 
 
60. IKT brandos indeksas (8.2., 
9.1., 9.4., 9.c., 17.6.) 
 
61. Gamybos pridėtinė vertė 
procentais nuo BVP (pagal 
atskirus sektorius (pagal ISIC 
apibrėžimus) ir pagal 
geografiją (miesto / kaimo)) 
(8.2., 9.2.)  
 
62. Bendras su energetika ir 
pramone susijęs šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis, 
išreikštas gamybos ir 
paklausos emisijomis (tCO2e) 
(pagal sektorius ir dujas) (9.4., 
13.2.) 
 
63. Mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros 
darbuotojai (milijonui 
gyventojų) (pagal sektorių, lytį, 
kvalifikaciją ir mokslo sritį) 
(8.2., 9.5., 12.a., 14.a., 17.6.) 

9.1.2. Keleivių skaičius ir 
krovinių kiekis pagal 
transporto rūšis 

Keleivių vežimas visų rūšių 
transportu (Geležinkelių transportas 
/ kelių transportas / vandens 
transportas / oro transportas) 

Krovinių vežimas visų rūšių 
 transportu (Geležinkelių transportas 
/ kelių transportas / vandens 
transportas / oro transportas / 
naftotiekis) 

9.2. Skatinti visa apimančią ir 
darnią industrializaciją ir iki 2030 
metų smarkiai padidinti pramonės 
sektoriaus dalį, atsižvelgiant į 
užimtumo ir bendrojo vidaus 
produkto rodiklius, atitinkamai 
pagal nacionalines aplinkybes, ir 
padvigubinti jo dalį mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse.  

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-
2020 m. programa  
Lietuva 2030 
Lietuvos inovacijų plėtros 2014-2020 m. 
programa (Antrojo tikslo 1 uždavinys) 
Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos 
gairės (12.4.) 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija  
NPP (4) 
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) 
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa 
(20.4.) 
Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
2013–2020 m. plėtros programa  

9.2.1. Apdirbamosios 
gamybos sektoriuje sukurta 
pridėtinė vertė, palyginti su 
BVP ir tenkanti vienam 
gyventojui  

Apdirbamojoje gamyboje  sukurta 
pridėtinė vertė, palyginti su BVP / 
 apdirbamojoje gamyboje sukurta 
pridėtinė vertė tenkanti vienam 
gyventojui  

9.2.2. Užimtieji 
apdirbamosios gamybos 
sektoriuje,  palyginti su 
visais užimtaisiais 

Užimtieji apdirbamojoje gamyboje, 
palyginti su visais užimtaisiais 
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9.3. Didinti mažų pramonės ir kitų 
įmonių galimybes, visų pirma 
besivystančiose šalyse, naudotis 
finansinėmis paslaugomis, 
įskaitant prieinamus kreditus, ir jų 
integraciją į vertės grandines ir 
rinkas.  

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-
2020 m. programa (Antrojo tikslo 2 uždavinys)  
NPP (3.1.2.4.) 

9.3.1. Smulkių pramonės 
įmonių sukurta pridėtinė 
vertė, palyginti su bendrąja 
pramonėje sukurta 
pridėtine verte 

Mažų (0–49 darbuotojai) pramonės 
įmonių  sukurta pridėtinė vertė, 
palyginti su pramonėje sukurta 
pridėtine verte (gamybos 
sąnaudomis) 

9.3.2. Smulkių pramonės 
įmonių, turinčių paskolą ar 
kredito liniją, dalis 

Mažų  (0–49 darbuotojai) pramonės 
įmonių, turinčių paskolą ar kredito 
liniją, dalis 

9.4. Iki 2030 metų modernizuoti 
infrastruktūrą ir aprūpinti naujais 
įrenginiais pramonės sektorius, 
kad jie taptų tvaresni, padėtų 
pagerinti išteklių naudojimo 
veiksmingumą ir taikytų daugiau 
švarių ir aplinkai nekenksmingų 
technologijų ir gamybos procesų, 
visoms šalims imantis veiksmų 
pagal jų atitinkamus pajėgumus. 

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-
2020 m. programa 
Lietuva 2030 
Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos 
gairės  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos 
strategija 2020 m. (88, 89, 109; 143.3., 
170.4.2.) 
NPP (4.2.1., 3.1.3., 3.2.1.) 
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) 
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa 
(20.1.) 

9.4.1. CO2 išlakos, 
tenkančios pridėtinės 
vertės vienetui  

Energetikos sektoriaus CO2 išlakos, 
tenkančios pridėtinės vertės 
vienetui  

9.5. Plėsti mokslinius tyrimus, 
modernizuoti pramonės sektorių 
technologinius pajėgumus visose 
šalyse, visų pirma besivystančiose 
šalyse, įskaitant ir siekį iki 2030 
metų skatinti naujoves ir labai 
padidinti mokslinių tyrimų ir 
plėtros srities darbuotojų skaičių 1 
milijonui gyventojų bei valstybines 
ir privačias lėšas, skiriamas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai. 

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-
2020 m. programa 
Lietuva 2030 
Lietuvos inovacijų plėtros 2014-2020 m. 
programa 
Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos 
gairės  
Mokslo ir technologijų parkų plėtros 
koncepcija 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
NPP (4.1.2., 4.2.1., 4.2.2.)  
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) 
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa  
Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
2013–2020 m. plėtros programa  

9.5.1. Išlaidos moksliniams 
tyrimams ir eksperimentinei 
plėtrai, palyginti su BVP 

Išlaidos moksliniams tyrimams ir 
eksperimentinei plėtrai, palyginti su 
BVP 

9.5.2. Mokslinių tyrimų 
personalo skaičius 
(išreikštas visos darbo 
dienos ekvivalentu), 
tenkantis milijonui 
gyventojų 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros veikla užimtų darbuotojų 
skaičius  (išreikštas visos darbo 
dienos ekvivalentu) 
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9.a. Padėti plėtoti tvarią ir atsparią 
infrastruktūrą besivystančiose 
šalyse, teikiant finansinę, 
technologinę ir techninę paramą 
Afrikos šalims, mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims, 
žemyninėms besivystančioms 
šalims ir mažoms besivystančioms 
salų valstybėms. 

_ 

9.a.1. Infrastruktūrai skirta 
bendra oficiali tarptautinė 
parama (oficiali parama 
vystymuisi ir kiti oficialūs 
srautai) 

─ 

9.b. Remti šalies technologijų 
plėtrą, mokslinius tyrimus ir 
naujoves besivystančiose šalyse, 
įskaitant palankios politinės 
aplinkos, skirtos, inter alia, 
pramonės įvairinimui ir prekių 
vertės didinimui, užtikrinimą. 

_ 

9.b.1. Pažangiųjų ir 
vidutiniškai pažangių 
technologijų gamybos 
sektoriaus sukurta pridėtinė 
vertė, palyginti su bendrąja 
pridėtine verte  

Pažangiųjų ir vidutiniškai pažangių 
technologijų gamybos sektoriaus 
sukurtos pridėtinės vertės dalis 
apdirbamosios gamybos sukurtoje 
pridėtinėje vertėje  

9.c. Labai padidinti galimybes 
naudotis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis bei siekti 
užtikrinti visuotinę ir prieinamą 
prieigą prie interneto mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse iki 2020 
metų. 

_ 
9.c.1. Gyventojų,  aprėptų 
judriojo ryšio tinklų, dalis 
pagal technologijas 

Gyventojų, gyvenančių judriojo ryšio 
tinklu aprėptoje teritorijoje, dalis 
pagal technologiją (3G tinklu/4G 
tinklu) 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS 

 

NETURTINGIAUSIŲJŲ PAJAMŲ AUGIMAS (10.1.) 

Pasiekti ir išlaikyti neturtingiausiųjų pajamų augimą, kuris viršytų nacionalinį vidurkį. 

 Strateginiuose dokumentuose keliami prioritetai tobulinti minimalių pajamų užtikrinimo 
sistemą, užtikrinti gyventojų aktyvumą ir norą dirbti, palaikyti pastovų ekonominį augimą. 
Įvairiose strategijose pajamų nelygybės mažinimas išskiriamas kaip prioritetinis Lietuvos 
tikslas.  

 Tarp visų ES šalių, pagal pajamų pasiskirstymo nelygybės rodiklį Lietuvą lenkia tik Bulgarija74. 
Tai parodo didžiulius nelygybės mastus šalyje.  

 Ekspertų teigimu, šiam tikslui siekti visų pirma būtina skatinti ekonominį augimą (žr. 8 DVT), 
reguliarų minimalios mėnesinės algos ir, atitinkamai, piniginės socialinės paramos augimą 
(stebint, ar parama ir lengvatos nemažina paskatos dirbti). Taip pat svarbu plėsti įvairias 
finansines paskatas užtikrinančias užimtumą (pvz. mechanizmus remti darbdavius, ilgiau 
išlaikančius darbuotojus). Užtikrinti neturtingiausiųjų pajamų augimą taip pat galima plečiant 
paramą paslaugomis, ypač tokiomis, kurios skatintų didesnį užsiėmimą įvairiomis veiklomis ir 
suteiktų galimybę papildomam uždarbiui (tokios iniciatyvos gali būti organizuojamos 
savivaldybių lygmeniu). Nelygybei spręsti pabrėžiamas progresinių mokesčių bei didesnių 
mokesčių verslui poreikis, naudojant surinktas lėšas proaktyvioms socialinės politikos 
priemonėms.  

  

SOCIALINĖ IR POLITINĖ ĮTRAUKTIS (10.2.) 

Suteikti galimybę ir skatinti socialinę, ekonominę ir politinę visų žmonių įtrauktį. 

 Strateginiuose dokumentuose keliamas poreikis plėsti socialinę apsaugą, užtikrinti įvairių grupių 
įtrauktį į darbo rinką (asmenų su negalia, jaunimo, vyresnio amžiaus gyventojų, ir t.t.) bei didinti 
gyventojų dalyvavimą politiniame šalies gyvenime.    

 Ekspertai pabrėžia, kad socialinė ir politinė įtrauktis turi tapti horizontaliu prioritetu visose valdymo 
srityse. Būtina plėtoti įvairias atskirtį mažinančias paslaugas paramos gavėjams. Tam įgyvendinti į 
socialinės paramos teikimo procesus (kūrimą, vykdymą, peržiūrą) turi būti įtraukti įvairūs socialiniai 
partneriai. Siekiant nutraukti šeimose atsikartojantį skurdo ciklą siūloma suteikti prioritetą 
paslaugų skaičiaus didinimą, skirtą vaikų savirealizacijai (pvz., popamokinę veiklą arba akademinę 
pagalbą, kuri vaikams socialinės rizikos šeimose gali būti neprieinama (taip pat žr. 4 DVT)). 
Ekspertai siūlo skatinti vietiniam kontekstui pritaikytas socialinės paramos iniciatyvas (pvz., kelių 
socialinių partnerių įgyvendinamas transportavimo tiekimas). Svarbu teikti ir nemokamą teisinį 
konsultavimą, ypač informuojant asmenis dėl socialinės paramos gavimo, įsidarbinimo ar 
nuosavybės. Daugiau apie socialinės apsaugos užtikrinimą žr. 1.3. 

 

 

                                                             
74 Eurostat duomenimis, 2017. 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_10_41&plugin=1
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LYGIOS GALIMYBĖS (10.3., 10.4.) 

Užtikrinti lygias galimybes ir sumažinti rezultatų nelygybę75, patvirtinant fiskalinę, atlyginimų ir 
socialinės apsaugos politiką. Panaikinti diskriminacinius įstatymus, politiką ir praktiką bei skatinti 
tinkamus įstatymus, politiką ir veiksmus šiais klausimais.  

 Lietuvos strateginiuose dokumentuose pabrėžiamas tikslas užtikrinti visapusišką Lietuvos 
piliečių lygybę, kovoti su visų formų diskriminacija, konkrečiai įvardinamas poreikis panaikinti 
neapykantos nusikaltimus. Auganti pajamų nelygybė yra įvardinama kaip vienas pagrindinių 
Lietuvos iššūkių.  

 Šis uždavinys apibendrina daugelį kitų DVT uždavinių: daugiau apie lygių galimybių 
užtikrinimą švietime žr. 4 DVT, pajamų nelygybę žr. 10.1., kovą su diskriminacija ir neapykantos 
nusikaltimais žr. 16.b., diskriminaciją prieš moteris žr. 5 DVT.  

 Šio uždavinio atžvilgiu, taip pat svarbu vykdyti JTO ir ES atitinkamų komitetų (pvz. vaiko, 
asmenų su negalia teisių ir pan.) rekomendacijas ir direktyvas, jas perkeliant į Lietuvos teisinę 
sistemą bei aktyviai stebint pažangą jas įgyvendinant. 

 

FINANSINĖS RINKOS (10.5.) 

Gerinti finansinių rinkų ir institucijų reguliavimą ir stebėseną bei stiprinti šių reguliavimo metodų 
įgyvendinimą.  

 Lietuvoje finansinių rinkų ir institucijų reguliavimą numato Finansinių įstaigų įstatymas ir kt., 
tuo tarpu Lietuvos bankas, prižiūrėdamas finansų rinką, vadovaujasi Finansų rinkos priežiūros 
politika. 

 Ekspertų teigimu, Lietuvos finansinių rinkų ir institucijų reguliavimas yra vertinamas teigiamai. 
Siekiant mažinti pinigų plovimo atvejų skaičių, reikalingi didesni resursai bei darbuotojų 
kompetencijų kėlimas, jog būtų užtikrintas Lietuvos banko pajėgumas fiksuoti tokią veiklą. 
Būtina stiprinti Lietuvos Banko priežiūros gebėjimus tikrinant privačių auditorių įmonių darbą. 
Lietuvos bankas bendradarbiauja su ES vykdant finansų sistemos rizikos ribojimo priemones, 
sekamos Europos centrinio banko rekomendacijos Lietuvai, tad siūloma ir toliau aktyviai 
bendradarbiauti regioniniu lygmeniu, siekiant prisidėti prie globalaus makroekonominio 
stabilumo (taip pat žr. 17.13.). 

 

MIGRACIJA (10.7.) 

Palengvinti tvarkingą, saugią, teisėtą ir atsakingą žmonių migraciją ir judumą, įskaitant planuotos 
bei gerai valdomos migracijos politikos įgyvendinimą.  
 Vienas didžiausių šalies prioritetų - lietuvių emigracijos mažinimas - yra plačiai aptariamas 

įvairiuose strateginiuose dokumentuose. Taip pat keliami tikslai mažinti neteisėtą migraciją ir 
galimybes piktnaudžiauti teisėtais migracijos būdais, siekiama skleisti informaciją apie 
užsieniečių teisėtos migracijos galimybes.  

 Migracija neatsiejama nuo integracijos. Lietuva susiduria su didelėmis problemomis siekiant į 
šalį atvykusių užsieniečių įtraukimo į visuomenę. Atgrasyti administracinės bei finansinės 
įsidarbinimo naštos, kalbos barjero, tik 7 proc. į Lietuvą atvykusių studentų pabaigę studijas 
lieka dirbti šalyje2. Tuo tarpu ekspertų teigimu, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlio statusą 

                                                             
75 Inequality of outcome. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19888&langId=en
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gavusių asmenų integracijos sistemai smarkiai trūksta išteklių, tad šie asmenys priversti 
gyventi labai prastomis sąlygomis bei sulaukia tik minimalios integracinės pagalbos. 
Atsižvelgiant ne tik į globalius procesus, kurie gali paskatinti didesnę migraciją (klimato kaitos 
pokyčiai, ekonominiai ar socialiniai neramumai), tačiau ir į demografinę Lietuvos problematiką 
(vis mažėjantis darbingo amžiaus gyventojų skaičius), galima tikėtis, jog Lietuvoje daugės 
skirtingų rasių, tautybių, religijų asmenų. Kyla rizika ksenofobiškoms, diskriminacinėms ir 
rasistinėms pažiūroms pasireikšti migrantų atžvilgiu (apie neapykantos nusikaltimus žr. 16.b.). 

 Siekiant tvarkingos, atsakingos bei planuotos migracijos ateityje, būtina keisti neigiamą 
visuomenės požiūrį į migrantus ir skatinti toleranciją, šviesti visuomenę apie migracijos 
priežastis, finansuoti ir kelti integracinių sistemų pajėgumus. 

 

PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS 
(10.a., 10.b., 10.6.)  

 Daugiau žr. 17 DVT 

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

10.2. Rodikliui „gyventojų, gyvenančių žemiau 50 proc. pajamų medianos, dalis” matuoti gyventojai 
turėtų būti skirstomi į papildomą kategoriją pagal neįgalumo statusą.  

10.3. Nėra matuojami gyventojų patirtos diskriminacijos ar priekabiavimo mastai.  

10.7. Samdomojo darbuotojo patiriamos įsidarbinimo išlaidos, palyginti su metinėmis pajamomis, 
gautomis paskirties šalyje. 
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai dokumentai, 
kuriuose atspindimi DVT uždaviniai. 

Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio 
(Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV 
tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei vienam 
DV tikslui.  

Sustainable Development 
Solutions Network siūlomi 
rodikliai šiam DV tikslui 
(nuolat atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas 
rodiklį atitinkantis JT DVT 
uždavinys.   

10.1. Iki 2030 metų palaipsniui 
pasiekti ir išlaikyti neturtingiausių 
40 proc. gyventojų pajamų 
augimą, kuris viršytų nacionalinį 
vidurkį. 

Lietuva 2030 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
(Skurdas ir socialinė atskirtis) 
NPP (2.1.2.; 2.1.3.) 

10.1.1. Neturtingiausių  40 proc. 
ir visų gyventojų namų ūkių 
išlaidų arba pajamų, tenkančių 
vienam gyventojui, augimo 
tempai 

Neturtingiausių  40 proc. ir visų 
gyventojų namų ūkių išlaidų arba 
pajamų, tenkančių vienam 
gyventojui, augimo tempai 

10_10 BVP vienam gyventojui 
(pagal perkamosios galios 
paritetą) 
 
10_20 Namų ūkių bendrosios 
disponuojamosios pajamos 
vienam gyventojui 
 
10_30 Santykinis vidutinis 
skurdo rizikos atotrūkis 
 
10_41 Pajamų paskirstymas 
 
10_50 Pajamų dalis tenkanti 
40% mažiausiai uždirbančių 
gyventojų  
 
10_60 Prieglobsčio prašymai 
 
Daugiafunkciniai rodikliai: 
 
01_20 Žmonės, kuriems 
gresia pajamų skurdas po 
socialinių išmokų 
 
17_20 ES finansavimas 
besivystančioms šalims 
 
17_30 ES importai iš 
besivystančių šalių 

64. [Nelygybės rodiklis 
viršutiniame pajamų tarpe: 
turtingiausiems 10% 
tenkanti BNP dalis arba 
Palma santykis (Palma 
ratio)] (pagal pajamų 
decilius) (10.1.) 
 
65. Namų ūkių, kurių 
pajamos yra mažesnės nei 
50% vidutinės pajamos 
(santykinis skurdas), 
procentinė dalis (pagal 
šeimos galvos lytį ir amžių 
bei miestą/kaimą) (10.1.) 

10.2. Iki 2030 metų suteikti 
galimybę ir skatinti socialinę, 
ekonominę ir politinę visų žmonių 
įtrauktį, neatsižvelgiant į jų amžių, 
lytį, negalią, rasę, etniškumą, 
kilmę, religiją, ekonominę ar kitą 
padėtį.  

Demografijos, migracijos ir integracijos 
politikos 2018–2030 m. strategija  
Lietuva 2030 
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. strategija 
(52) 
Moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. 
programa  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
(Skurdas ir socialinė atskirtis) 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 
programa  
NPP (2.1.2.; 2.1.3.) 
Užimtumo didinimo 2014–2020 m. programa 
(11.4.) 
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija 
(3.1., 3.3.10) 

10.2.1. Gyventojų, gyvenančių 
žemiau 50 proc. pajamų 
medianos, dalis pagal amžių, lytį ir 
neįgalumo statusą 

Skurdo rizikos lygis (gyventojų, 
gyvenančių žemiau 50 proc. 
pajamų medianos, dalis) (pagal 
amžiaus grupes ir lytį)  

10.3. Užtikrinti lygias galimybes ir 
sumažinti pajamų nelygybę, 
įskaitant diskriminacinių įstatymų, 
politikos ir praktikos panaikinimą 
bei tinkamų įstatymų, politikos ir 
veiksmų šiais klausimais 
skatinimą.  

Demografijos, migracijos ir integracijos 
politikos 2018–2030 m. strategija  
Lietuva 2030 
Moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. 
programa 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 
programa  
NPP (horizontalusis principas: lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas) 

10.3.1. Gyventojų, teigiančių, kad 
per paskutinius 12 mėn. 
asmeniškai susidūrė su 
diskriminacija arba priekabiavimu, 
uždraustais pagal tarptautinę 
žmogaus teisių teisę, dalis 

_ 
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10.4. Patvirtinti politiką, ypač 
fiskalinę, atlyginimų ir socialinės 
apsaugos politiką, ir palaipsniui 
užtikrinti didesnę lygybę. 

Lietuva 2030 
Moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. 
programa 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
(Skurdas ir socialinė atskirtis) 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 
programa  
Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių 
įveikimo strategija  
NPP (Horizontalusis principas: darnus 
vystymasis) 
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija  

10.4.1. Dirbančių asmenų 
pajamos, kurias sudaro darbo 
užmokestis ir socialinės darbdavio 
įmokos, palyginti su BVP 

Dirbančių asmenų pajamos, 
kurias sudaro darbo užmokestis ir 
socialinės darbdavio įmokos, 
palyginti su BVP 

10.5. Gerinti pasaulinių finansinių 
rinkų ir institucijų reguliavimą ir 
stebėseną bei stiprinti šių 
reguliavimo metodų 
įgyvendinimą.  

Finansinių įstaigų įstatymas 10.5.1. Finansinio patikimumo 
rodikliai  

Finansinio patikimumo rodikliai 
(Bankų sektoriaus bendrasis 
kapitalo pakankamumas / Bankų 
sektoriaus pirmo lygio kapitalo 
pakankamumas / Bankų 
sektoriaus neveiksnių paskolų 
lygis / Kredito įstaigų paskolų 
portfelio metinis augimas / 
Nefinansinių įmonių finansinis 
svertas / Bankų sektoriaus turto 
grąža / Bankų sektoriaus 
nuosavybės grąža / Bankų 
sektoriaus grynoji palūkanų marža 
/ Kredito įstaigų paskolų ir 
rezidentų indėlių santykis / 
Lietuvos nominaliųjų būsto kainų 
metinis augimas) 

10.6. Užtikrinti besivystančioms 
šalims geresnį atstovavimą ir 
galimybes pareikšti savo nuomonę 
priimant sprendimus pasaulinėse 
tarptautinėse ekonominėse ir 
finansinėse institucijose, kad jos 
taptų veiksmingesnės, 
patikimesnės, atsakingesnės ir 
teisingesnės institucijos.  

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
(Vystomasis bendradarbiavimas) 
Vystomojo bendradarbiavimo 2017 - 2019 m. 
tarpinstitucinis veiklos planas 

10.6.1. Narių iš besivystančių šalių 
dalis tarptautinėse organizacijose 
ir jų balsų santykinis skaičius 

_ 
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10.7. Palengvinti tvarkingą, saugią, 
teisėtą ir atsakingą žmonių 
migraciją ir judumą, įskaitant ir 
planuotos bei gerai valdomos 
migracijos politikos įgyvendinimą.  

Demografijos, migracijos ir integracijos 
politikos 2018–2030 m. strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Viešojo saugumo plėtros programa (48-49) 

10.7.1. Samdomojo darbuotojo 
patiriamos įsidarbinimo išlaidos, 
palyginti su metinėmis 
pajamomis, gautomis paskirties 
šalyje 

_ 

10.7.2. Gerai valdomą migracijos 
politiką įgyvendinančių šalių 
skaičius 

_ 

10.a. Įgyvendinti specialaus ir 
diferencijuoto režimo principą, 
taikytiną besivystančioms šalims, 
visų pirma mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims, remiantis 
Pasaulio prekybos organizacijos 
susitarimais. 

_ 

10.a.1. Importo iš mažiausiai 
išsivysčiusių ir besivystančių šalių 
tarifų pozicijų, kurioms taikomi 
nuliniai tarifai, dalis 

_ 

10.b. Skatinti oficialią paramą 
vystymuisi ir finansinius srautus, 
įskaitant tiesiogines užsienio 
investicijas, valstybėms, kuriose jų 
poreikis yra didžiausias, pirmiausia 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, 
Afrikos šalyse, mažose 
besivystančiose salų valstybėse ir 
žemyninėse besivystančiose 
šalyse, remiantis jų nacionaliniais 
planais ir programomis. 

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
(Vystomasis bendradarbiavimas) 
Vystomojo bendradarbiavimo 2017-2019 m. 
tarpinstitucinis veiklos planas (1.2.) 

10.b.1. Bendri vystymuisi skirtų 
išteklių srautai pagal šalis gavėjas 
ir donores ir srautų tipą (pvz., 
oficiali parama vystymuisi, 
tiesioginės užsienio investicijos ir 
kiti srautai) 

Parama vystymuisi (tik oficialios 
paramos vystymuisi duomenys) 

10.c. Iki 2030 metų mažiau nei 3 
proc. sumažinti piniginių 
operacijų, susijusių su migrantų 
perlaidomis, išlaidas ir panaikinti 
piniginių perlaidų kanalus, kuriais 
naudojantis išlaidos viršija 5 proc. 

_ 
10.c.1. Pinigų perlaidų išlaidos, 
palyginti su pervedama suma 

Pinigų perlaidų išlaidos, palyginti 
su pervedama suma 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS 

 

BENAMYSTĖ IR DERAMAS BŪSTAS (11.1.) 

Užtikrinti visiems galimybes turėti tinkamą, saugų ir prieinamą būstą ir naudotis būtiniausiomis 
paslaugomis. 

 Aktyviai sekti ir sumažinti benamystės atvejus, palengvinti socialinės paramos gavimo procesą bei 
teikti psichologo ir užimtumo tarnybų paslaugas, taip pat mažinti stigmą prieš benamius.  

 Strateginiuose dokumentuose minimos būsto prieinamumo jaunoms šeimoms, gyventojų 
aprūpinimo socialiniu būstu problemos. Siūloma didinti būsto prieinamumą 
pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pritaikyti jį neįgaliesiems ir pagyvenusiems 
asmenims. Taip pat įtrauktas poreikis gyvenamųjų namų renovacijai. Visi šie uždaviniai 
aktualūs Lietuvai.  

 Strateginiuose dokumentuose benamystės problema neminima. Benamystė Lietuvoje 
stigmatizuojama, dažnai manoma, jog benamiai patys pasirinko tokį gyvenimo būdą, 
neįvertinamos juos prie benamystės nuvedusios priežastys (pvz. psichinės sveikatos 
problemos, vaikystė globos namuose, teistumas, priklausomybės ir kt.)76. Pasak ekspertų, 
nėra aiškios sistemos matuoti ir sekti benamių skaičių, tad šiuo metu duomenys turimi tik 
2011 metams ir galimai neatspindi tikros situacijos. Būtina aktualizuoti šią problemą 
mažinant stigmą susijusią su benamyste, palengvinti socialinės paramos gavimo procesą 
bei teikti psichologo ir užimtumo tarnybų paslaugas benamiams.  

 Daugiau apie būtiniausių paslaugų prieinamumą žr. 1.4. 

 

DARNI MIESTO TRANSPORTO SISTEMA (11.2.)  

Imtis skubių veiksmų mažinant ŠESD. Plėsti viešojo transporto sistemą bei didinti švarių transporto 
priemonių dalį joje, plėsti elektromobilių įkrovimo tinklus, gerinti šaligatvių kokybę bei dviračio takų 
sistemos vientisumą.  

Užtikrinti viešojo transporto prieinamumą, ypač pagyvenusiems asmenims ir asmenims su negalia.  

 Strateginiuose dokumentuose minimi tikslai gerinti mobilumo sąlygas, plėtojant viešojo 
transporto infrastruktūrą, miestų gatvių tinklą, pėsčiųjų ir dviračių transporto infrastruktūrą. 
Įtrauktas poreikis mažinti ŠESD ir naudojimąsi taršiais automobiliais, keičiant judumo 
įpročius ir elgseną bei suteikiant tam tinkamas galimybes. Nacionalinės susisiekimo 
plėtros 2014–2020 m. programos strateginis tikslas – sukurti darnią, aplinkai 
nekenksmingą, konkurencingą ir didelę pridėtinę vertę kuriančią Lietuvos susisiekimo 
sistemą. Pagal bendrą ES strateginį planavimą, siekiama iki 2050 panaikinti įprastiniu kuru 
varomų automobilių naudojimą miestuose.  

 Deramos infrastruktūros darniam judumui užtikrinimas suteiktų galimybę gyventojams 
rinktis alternatyvas taršiems automobiliams. Elektromobilių įkrovos prieiga, išvystytas ir 
nuoseklus dviračių tinklas, kokybiški šaligatviai, viešojo transporto plėtra ir prieinamumas 
žmonėms su negalia, kelių eismo ribojimas leidžiant jais naudotis tik pėstiesiems, yra 
būtini įrankiai kovojant su klimato kaita (13 DVT). Skatinimas keliauti dviračiais ar pėsčiomis 
taip pat teigiamai atsilieptų sveikatai dėl padidėjusio judumo bei sumažėjusios miestų 
taršos (3 DVT).  

 

                                                             
76 Caritas duomenimis, 2015. 

http://caritas.lt/ckfinder/userfiles/files/Caritas_internetui2(4).pdf
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ĮTRAUKI IR DARNI URBANIZACIJA (11.3., 11.7.) 

Didinti įtraukią ir darnią urbanizaciją bei visų dalyvavimu pagrįsto, kompleksinio ir darnaus 
gyvenviečių planavimo ir valdymo gebėjimus.  

Didinti visuotinę galimybę naudotis saugiomis, įtraukiomis ir prieinamomis žaliomis ir viešomis 
erdvėmis. 

 Strateginiuose dokumentuose pažymimas poreikis sukurti skaidrią ir suprantamą teritorijų 
planavimo ir įgyvendinimo sistemą, stiprinant savivaldybių institucijas ir įstaigas bei jų 
gebėjimus. Skiriamas didelis dėmesys bendruomenių įtraukimui į savivaldos veiklas ir 
sprendimų priėmimo procesus.  

 Ekspertų teigimu, darniam miestų planavimui trūksta darnaus teritorinio planavimo 
kompetencijų, per daug dėmesio skiriama ekonominiams urbanizacijos tikslams siekti, 
neatsižvelgiant į gyventojų gerovės aspektus (maža tarša, žalios erdvės ir kt.). Taip pat 
aktyviam bendruomenių įsitraukimui ir inovatyvių sprendimų siūlymui siekiant darnaus 
miestų planavimo trukdo biurokratinių procesų perteklius. Rekomenduojama siekti, jog 
urbanistiniai projektai visada remtųsi universalus dizaino principais ir aktyviau įtrauktų 
vietos bendruomenes į pradinius projekto rengimo etapus, išklausant jų poreikius bei 
nuogąstavimus, ir taip išvengiant vėliau kylančio konfliktinio bendravimo tarp rengėjų ir 
vietos gyventojų.   

 Apart sisteminių iššūkių, Lietuvai aktuali su darnia urbanizacija susijusi problema yra 
miestų drieka - dėl netinkamai suplanuotos miesto plėtros priemiestyje gyvenantiems 
sunkiau pasiekti būtiniausias paslaugas, o taip pat kyla grėsmė kraštovaizdžiui. 
Kompaktiška urbanizacija taip pat efektyviau naudoja resursus.  

 Pabrėžtinas poreikis didinti viešąsias ir žalias erdves, tolygiai jas plėsti visuose miestų 
rajonuose. Žalioji infrastruktūra didina miestų atsparumą potvyniams ir karšio bangoms 
(taip pat žr. 13.1.), prisideda prie sveikos gyvensenos kultūros puoselėjimo (3 DVT) bei 
augalijos ir gyvūnijos saugojimo (15 DVT).  

 

PAVELDO APSAUGA (11.4.) 

Didinti pastangas apsaugoti ir išsaugoti Lietuvos kultūros ir gamtos paveldą. 

 Strateginiuose dokumentuose yra išskiriami prioritetai išsaugoti kultūros paveldą, pritaikyti 
jį visuomenės ugdymui bei kultūrinei tapatybei stiprinti. Siekiama skatinti ir suteikti sąlygas 
vietos bendruomenėms rūpintis paveldu bei užsiimti nematerialaus kultūrinio paveldo 
veiklomis. Keliamas tikslas gamtos ir kultūros paveldą pritaikyti turizmui.  

 Gamtos ir kultūros paveldas yra svarbus tiek socialiniam, tiek ekonominiam vystymuisi – 
jis teikia edukacines paslaugas bei didiną užimtumą darnaus turizmo sektoriuje, skatina 
vietos bendruomenių įsitraukimą ir jų kultūrinį gyvenimą. Pasak ekspertų, šiuo metu 
Lietuvoje didelė dalis kultūrinio ir gamtos paveldo yra neaktualizuota - materialus 
paveldas prastoje būklėje, nelankomas, iki galo nesuprantama paveldo reikšmė ir svarba. 
Lietuvos kraštovaizdžio paveldui pavojų kelia žemės ūkio veikla. Reikalinga siekti didesnio 
finansavimo paveldo atkūrimui ir jo pritaikymui turizmui, didinti jo prieinamumą. 

 Daugiau apie darnų turizmą žr. 8.9 ir 12.b. 

 

APSISAUGOJIMAS NUO GAIVALINIŲ NELAIMIŲ (11.5., 11.b.) 

Sumažinti su gaivalinėmis nelaimėmis susijusių mirčių ir jų paveiktų žmonių skaičių, taip pat labai 
sumažinti tiesioginius ekonominius nuostolius dėl gaivalinių nelaimių, sutelkiant dėmesį į 
neturtingųjų ir pažeidžiamoje padėtyje atsidūrusių žmonių apsaugą.  
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Padidinti miestų ir gyvenviečių, patvirtinančių ir įgyvendinančių integruotą politiką ir planus, 
susijusius su įtrauktimi, veiksmingu išteklių naudojimu, migracija ir prisitaikymu prie klimato 
kaitos bei atsparumu gaivalinėms nelaimėms, skaičių, kurti ir įgyvendinti holistinį gaivalinių 
nelaimių rizikos valdymą visais lygiais remiantis Sendajaus gaivalinių nelaimių rizikos 
sumažinimo programa 2015–2030 metams. 

 Strateginiuose dokumentuose keliami tikslai prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio, tačiau 
neįvardinamas poreikis apsaugoti labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes nuo su 
klimatu susijusių nelaimių. 

 Didėjant klimato kaitos įtakai oro sąlygoms, yra būtina planuoti prisitaikymą prie galimų 
gaivalinių nelaimių. Šiuo metu visos Lietuvos savivaldybės rengia ir įgyvendina 
ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus77. Tačiau Lietuvoje vis dar nėra 
sekama stichinių nelaimių sukelta ekonominė žala - tai potvynių, sausrų, liūčių ir kt. sukelti 
nuostoliai, tad tai apsunkina galimybes įvertinti potencialius ateities nuostolius bei 
atitinkamai planuoti pasiruošimą jiems. Daugiau žr. 1.5. ir 13.1. 

 

MIESTŲ POVEIKIO APLINKAI SUMAŽINIMAS (11.6.) 

Sumažinti vienam gyventojui tenkantį neigiamą miestų poveikį aplinkai, ypatingą dėmesį skiriant oro 
kokybei bei komunalinių ir kitų atliekų tvarkymui, triukšmo taršos mažinimui.  

 Strateginiuose dokumentuose išskiriami prioritetai mažinti neigiamą miestų poveikį 
aplinkai, tiek tvarkant komunalines atliekas, tiek mažinant triukšmą, tiek gerinant oro 
kokybę per automobilių naudojimo mažinimą bei darnių transporto priemonių skatinimą. 

 Eurostat duomenimis, ES vidurkis pagal smulkių kietųjų dalelių koncentraciją miestuose 
2015 m. siekė 14,6 ug/m378, tuo tarpu tai pačiais metais keturiuose didžiausiuose Lietuvos 
miestuose užfiksuota tarša siekė 23.8 ug/m379. Norint mažinti oro taršą miestuose, svarbu 
plėsti žaliąją infrastruktūra (žr. 11.7.), bei skatinti švarias ir darnias transporto priemones 
(11.2.).  

 Apie atliekų tvarkymą daugiau žr. 12.3., 12.4., 12.5.; apie nuotekų taršą žr. 6.3. ir 14.1.  

 

PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS (11.c.) 

 Daugiau žr. 17 DVT.  

 

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

11.1. Benamystei matuoti Lietuvoje trūksta metodologijos, duomenys paskutinį kartą rinkti tik 2011 
metais.  

11.2. Lietuvoje matuojamas rodiklis nurodo naudojimosi viešuoju transportu lengvumą. 
Alternatyviai siūloma  naudoti SDSN rekomenduojamą rodiklį „Gyventojų gyvenančių 0,5 km 
atstumu nuo ne rečiau kaip kas 20 minučių važiuojančio viešojo transporto asmenų procentinė 
dalis (namų ūkiai turėtų būti suskirstyti pagal erdvę bei lytį, amžių, negalią)”.  

                                                             
77 Nacionaliniai darnaus vystymosi rodikliai, 2018. 
78 Eurostat duomenimis, 2015. 
79 Nacionaliniai darnaus vystymosi rodikliai, 2018. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/sustainable-cities-and-communities
https://osp.stat.gov.lt/nacionaliniai-darnaus-vystymosi-rodikliai


DVT rekomendacijų rinkinys 
 

95 
 

11.3.1. Rodiklis šiuo metu nėra sekamas. Siūloma taikyti miestų driekos rodiklį (SDSN 
rekomenduojamas rodiklis „68. Žemės vartojimo rodiklis santykyje su gyventojų skaičiaus augimo 
rodikliu, palyginamoje skalėje”) 

11.5.1. Lietuvoje nėra matuojama gaivalinių nelaimių sukelta ekonominė žala. Siūlomas rodiklis 
nurodytų ekonominę žalą sukeltą potvynių, sausrų, miško gaisrų, t.t. Taip pat siūloma sekti 
ekstremalių oro sąlygų sukeltą žalą žmonių sveikatai (kaip dėl ypatingo karščio ar šalčio 
ligoninėse atsidūrusių asmenų skaičius).    

11.6. Lietuvoje matuojamas rodiklis neatspindi uždavinio tikslo. Nematuojamas tvarkingai 
pašalinamų atliekų kiekis palyginus su visomis kietosiomis miesto atliekomis. 

11.7. Nematuojamas žalių ir viešųjų erdvių prieinamumas bei saugumas.   

11.b. Šiuo metu rodiklis matuojantis “savivaldybių, rengiančių ir įgyvendinančių ekstremaliųjų 
situacijų prevencijos priemonių planus, dalį” nurodo šimtaprocentinį įgyvendinimą, tad vertėtų 
sekti šių strategijų kokybę ir išsamumą.   
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodiklis 

Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi tikslų uždaviniai 
(2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi DVT 
uždaviniai. 

Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio 
(Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei vienam DV 
tikslui.  

Sustainable Development 
Solutions Network siūlomi 
rodikliai šiam DV tikslui (nuolat 
atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas rodiklį 
atitinkantis JT DVT uždavinys.   

11.1. Iki 2030 metų užtikrinti 
visiems galimybes turėti 
tinkamą, saugų ir prieinamą 
būstą ir naudotis būtiniausiomis 
paslaugomis, taip pat atnaujinti 
lūšnynus.  

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 m. 
strategija 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (Būstas) 
Nacionalinės gyventojų senėjimo 
pasekmių įveikimo strategija 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 
integracijos 2013– 2019 m. 
programa  
NPP (2.1.4., 8.3., Horizontalusis 
principas: darnus vystymasis) 
Vaiko gerovės valstybės politikos 
koncepcija (3.1.8.) 

11.1.1. Lūšnynuose, neoficialiose 
gyvenvietėse arba gyventi 
netinkamuose būstuose gyvenančių 
miesto gyventojų dalis 

Benamių skaičius, palyginti su 
nuolatiniais gyventojais (2011 
m. visuotinio gyventojų ir būsto 
surašymo duomenimis)  

11_10  Namų ūkių perpildymo 
lygis (siejasi su 1 DVT) 
 
11_20 Namų ūkių gyventojai, 
manantys, kad kenčia nuo 
triukšmo (siejasi su 3 DVT) 
 
11_31 Gyvenvietės plotas vienam 
gyventojui (siejasi su 15 DVT)  
 
11_40 Kelių eismo įvykiuose 
žuvusių žmonių skaičius (siejasi su 
3 DVT) 
 
11_50  Oro tarša pagal kietąsias 
daleles (siejasi su 3 DVT) 
 
11_60 Komunalinių atliekų 
perdirbimo lygis 
 
Daugiafunkciniai rodikliai 
 
01_60 Gyventojų, gyvenančių 
patalpose su nesandariu stogu, 
drėgnomis sienomis, grindimis ar 
pamatu, arba su pūvančiais langų 
rėmais ar grindimis, dalis 
 
06_20 Gyventojų dalis, prijungta 
prie bent antrinio nuotekų valymo 
 
09_50 Autobusų ir traukinių dalis 
visam keleiviniam transportui 
 
16_20 Gyventojai, pranešantys 
apie nusikaltimus, smurtą ar 
vandalizmą savo aplinkoje 

66. Miesto gyventojų, gyvenančių 
lūšnynuose ar neformaliose 
gyvenvietėse, procentinė dalis 
(pagal šeimos galvos lytį, amžių ir 
negalią) (11.1.) 
 
67. Gyventojų gyvenančių 0,5 km 
atstumu nuo ne rečiau kaip kas 
20 minučių važiuojančio viešojo 
transporto asmenų procentinė 
dalis (namų ūkiai turėtų būti 
suskirstyti pagal erdvę bei lytį, 
amžių, negalią) (11.2.) 
 
68. [Žemės vartojimo rodiklis 
santykyje su gyventojų skaičiaus 
augimo rodikliu, palyginamoje 
skalėje] - rodiklis vis dar kuriamas 
(pagal miestą/kaimą, regioną) 
(11.3., 11.6., 11.7.) 
 
69. Vidutinė miesto oro tarša 
kietosiomis dalelėmis (PM10 ir 
PM2,5) (pagal miestą ir 
provinciją) (3.9., 9.4., 11.6., 12.4.) 
 
70. Viešos žaliosios erdvės ploto 
dalis visai miesto erdvei (pagal 
asfaltuotas (gatves) ir žaliąsias 
viešosios erdvės dalis, bei pagal 
rajoną, miestą ir regioną) (11.7.) 
 
71. Reguliariai surenkamų ir gerai 
sutvarkomų miesto kietųjų 
atliekų procentinė dalis (9.4., 
11.6., 12.5.) 

11.2. Iki 2030 metų suteikti 
galimybę naudotis saugiomis, 
prieinamomis, pasiekiamomis ir 
darniomis transporto 
sistemomis visiems, gerinant 
kelių eismo saugumą, ypač 
plečiant viešąjį transportą, 
ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamų asmenų, moterų, 
vaikų, asmenų su negalia ir 
pagyvenusių žmonių 
poreikiams.  

Lietuva 2030 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė susisiekimo plėtros 
 2014–2020 m. programa  
Nacionalinės gyventojų senėjimo 
pasekmių įveikimo strategija  
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 
integracijos 2013– 2019 m. 
programa (12.2., 13.3.) 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija  
NPP (2.1.4.3., 5.3.3., 8.2.2.4., 
Horizontalusis principas: darnus 
vystymasis) 

11.2.1. Gyventojų, turinčių patogią 
prieigą prie viešojo transporto, dalis 
pagal lytį, amžių ir neįgalumo statusą 

Namų ūkių, kuriems labai lengva 
ar lengva naudotis viešojo 
transporto paslaugomis, dalis 
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11.3. Iki 2030 metų didinti 
įtraukią ir darnią urbanizaciją 
bei visų dalyvavimu pagrįsto, 
kompleksinio ir darnaus 
gyvenviečių planavimo ir 
valdymo gebėjimus visose 
šalyse.  

Lietuva 2030 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (Teritorijų vystymasis) 
Nacionalinės regioninės politikos 
prioritetai (1 prioritetas) 
NPP (2.2.1., 3.3.1.9.) 
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programa 

11.3.1. Žemės užstatymo ir 
gyventojų skaičiaus augimo tempų 
santykis 

_ 

11.3.2. Miestų, kuriuose yra 
reguliariai ir demokratiškai veikiančių 
struktūrų, leidžiančių pilietinei 
visuomenei tiesiogiai dalyvauti 
miesto planavimo ir valdymo 
veikloje, dalis 

Gyventojų, kurie per paskutinius 
12 mėnesių dalyvavo 
sprendžiant vietos viešuosius 
reikalus, dalis 

11.4. Didinti pastangas 
apsaugoti ir išsaugoti pasaulio 
kultūros ir gamtos paveldą.  

Lietuva 2030  
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programa (4.2.12.) 
Lietuvos kultūros politikos kaitos 
gairės 
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio 
politikos krypčių aprašas  
Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 
m. programa 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija  
Nacionalinės kultūros paveldo 
apsaugos politikos gairės 
NPP (2.2.1.5., 3.2.4., 3.3.1., 
Horizontalusis prioritetas: Kultūra 
(6.1.1.)) 

11.4.1. Bendros (viešos ir privačios) 
išlaidos viso kultūros ir gamtos 
paveldo puoselėjimui, apsaugai ir 
išsaugojimui, tenkančios vienam 
gyventojui, pagal paveldo tipą 
(kultūros, gamtos, mišrus, pasaulio 
paveldo objektas), valdžios sektorių 
(šalies, regioninė, vietos), išlaidų tipą 
(veiklos išlaidos, investicijos) ir 
privataus finansavimo tipą (parama 
natūra, privataus ne pelno sektoriaus 
parama, rėmimas) 

Kultūros paveldo išsaugojimui iš 
valstybės ir savivaldybių 
biudžeto skirtos lėšos 

11.5. Iki 2030 metų smarkiai 
sumažinti su gaivalinėmis 
nelaimėmis susijusių mirčių ir jų 
paveiktų žmonių skaičių, taip 
pat labai sumažinti tiesioginius 
ekonominius nuostolius, 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programa (4.2.23.) 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija  
Nacionalinė gyvulininkystės 
sektoriaus plėtros programa 

11.5.1. Mirusių, be žinios dingusių ir 
nuo nelaimių nukentėjusių žmonių 
skaičius, tenkantis 100 tūkst. 
gyventojų 

_  
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susijusius su pasauliniu 
bendruoju vidaus produktu, 
kuriuos sukelia gaivalinės 
nelaimės, įskaitant su vandeniu 
susijusias gaivalines nelaimes, 
sutelkiant dėmesį į neturtingųjų 
ir pažeidžiamoje padėtyje 
atsidūrusių žmonių apsaugą.  

Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija  
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus 
plėtros programa  
Nacionalinio saugumo strategija 
(14.4.)  

11.5.2. Tiesioginiai ekonominiai 
nuostoliai dėl nelaimių, įskaitant 
ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektams padarytą 
žalą ir būtiniausių paslaugų teikimo 
sutrikimą, palyginti su  BVP  

Savivaldybių administracijos 
direktoriaus rezervo lėšos, 
panaudotos ekstremalioms 
situacijoms ir (arba) 
ekstremaliems įvykiams 
likviduoti, jų padariniams šalinti 
ir padarytiems nuostoliams iš 
dalies apmokėti (palyginti su 
BVP) 

11.6. Iki 2030 metų sumažinti 
vienam gyventojui tenkantį 
neigiamą miestų poveikį 
aplinkai, ypatingą dėmesį 
skiriant oro kokybei bei 
komunalinių ir kitų atliekų 
tvarkymui.  

Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. 
strategija 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija  
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija  
NPP (3.3.3., 3.4.1., horizontalusis 
prioritetas: regioninė plėtra (7.2.1.), 
8.2.2.2.) 

11.6.1. Reguliariai surenkamų ir 
tinkamai pašalinamų kietųjų miesto 
atliekų dalis, palyginti su visomis 
susidarančiomis kietosiomis miesto 
atliekomis, pagal miestus 

Gyventojų, kuriems prieinama 
viešojo komunalinių atliekų 
tvarkymo paslauga, dalis 

11.6.2. Vidutinė metinė smulkių 
kietųjų dalelių (pvz., KD2,5 ir KD10) 
koncentracija miestuose 
(perskaičiuota atsižvelgiant į 
gyventojų skaičių ) 

Vidutinė metinė smulkių kietųjų 
dalelių koncentracija 4 
miestuose (perskaičiuota 
atsižvelgiant į gyventojų 
skaičių ) 

11.7. Iki 2030 metų suteikti 
visuotinę galimybę naudotis 
saugiomis, įtraukiomis ir 
prieinamomis žaliomis ir 
viešomis erdvėmis, pirmiausia 
moterims ir vaikams, 
pagyvenusiems žmonėms ir 
žmonėms su negalia.  

Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija  
Nacionalinės gyventojų senėjimo 
pasekmių įveikimo strategija 
(Asmens saugumas) 

11.7.1. Viešosioms erdvėms 
priskiriama vidutinė užstatytos 
miestų teritorijos dalis pagal 
prieinamumą gyventojams pagal lytį, 
amžių ir neįgalumo statusą 

_  

11.7.2. Gyventojų, per paskutinius 
12 mėn. patyrusių fizinį arba 
seksualinį priekabiavimą, dalis pagal 
lytį, amžių, neįgalumo statusą ir 
įvykio vietą 

_  
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11.a. Remti teigiamus 
ekonominius, socialinius ir 
aplinkosauginius miesto, 
priemiesčių ir kaimo vietovių 
ryšius stiprinant nacionalinės ir 
regioninės plėtros planavimą.  

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programa (4.2.8.) 
Nacionalinės regioninės politikos 
prioritetai 
NPP (Regioninė plėtra) 

11.a.1. Miestuose, 
įgyvendinančiuose miestų ir regionų 
vystymo planus, kuriuose 
atsižvelgiama į gyventojų skaičiaus 
prognozes ir išteklių poreikius, 
gyvenančių gyventojų dalis pagal 
miesto dydį 

Mažuose ir vidutinio dydžio 
miestuose (iki 100 tūkst. 
gyventojų), įgyvendinančiuose 
miestų ir regionų vystymo 
planus, kuriuose atsižvelgiama į 
gyventojų skaičiaus prognozes ir 
išteklių poreikius, gyvenančių 
gyventojų dalis.  
 
Didžiuosiuose miestuose (nuo 
100 tūkst. gyventojų),  
įgyvendinančiuose miestų ir 
regionų vystymo planus, 
kuriuose atsižvelgiama į 
gyventojų skaičiaus prognozes ir 
išteklių poreikius, gyvenančių 
gyventojų dalis  

11.b. Iki 2020 metų labai 
padidinti miestų ir gyvenviečių, 
patvirtinančių ir įgyvendinančių 
integruotą politiką ir planus, 
susijusius su įtrauktimi, 
veiksmingu išteklių naudojimu, 
migracija ir prisitaikymu prie 
klimato kaitos bei atsparumu 
gaivalinėms nelaimėms, skaičių, 
kurti ir įgyvendinti holistinį 
gaivalinių nelaimių rizikos 
valdymą visais lygiais remiantis 
Sendajaus gaivalinių nelaimių 
rizikos sumažinimo programa 
2015–2030 metams. 

_ 

11.b.1. Vietos valdžios institucijų, 
priėmusių ir įgyvendinančių vietines 
nelaimių rizikos mažinimo strategijas 
pagal Sendajaus nelaimių rizikos 
mažinimo programą 2015–2030 m., 
dalis 

_  

11.b.2. Vietos valdžios institucijų, 
priėmusių ir įgyvendinančių vietines 
nelaimių rizikos mažinimo strategijas 
pagal atitinkamas nacionalines 
strategijas, dalis 

Savivaldybių, rengiančių ir 
įgyvendinančių ekstremaliųjų 
situacijų prevencijos priemonių 
planus, dalis 

11.c. Remti mažiausiai 
išsivysčiusias šalis, įskaitant 
finansinės ir techninės pagalbos 
teikimą, naudojantis vietinėmis 
medžiagomis statančias tvarius 
ir atsparius pastatus. 

Vystomojo bendradarbiavimo 
tarpinstitucinis 2017 - 2019 m. 
veiklos planas (1.2.1) 

11.c.1. Ekologiškiems, patvariems ir 
efektyviai išteklius naudojantiems 
pastatams statyti ir esamiems 
pastatams atitinkamai modifikuoti 
naudojant vietines medžiagas 
skiriamos finansinės paramos 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims 
dalis 

─ 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS 

 

POLITIKOS FORMAVIMAS IR VIEŠIEJI PIRKIMAI (12.1., 12.7.)  

Įgyvendinti dešimties metų trukmės darnaus vartojimo ir gamybos programų sistemą bei skatinti 
darnią viešųjų pirkimų praktiką. 

 2012 m. JT Darnaus vystymosi konferencijoje (Rio +20), pasaulio šalių vadovai priėmė 10 
metų Darnaus vartojimo ir gamybos programų sistemą (angl. The 10-Year Framework of 
Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns). Pagrindiniai 
programos tikslai yra remti regioninės ir nacionalinės politikos pokyčius ir iniciatyvas 
spartinant perėjimą prie darnaus vartojimo ir gamybos, siekti integruoti šiuos principus į 
šalių strateginius dokumentus ir planus (įskaitant ir skurdo mažinimo programas), suteikti 
pagalbą besivystančioms šalims ir įgalinti visas suinteresuotas šalis dalintis informacija ir 
žiniomis šioje srityje80.  

 Lietuvoje, pagrindinis dokumentas prisidedantis prie šio tikslo yra Nacionalinė darnaus 
vystymosi strategija. Visgi, horizontalesnė tvaraus vartojimo ir gamybos tikslų integracija 
yra būtina siekiant pokyčių. Ekspertų teigimu, svarbiausi žingsniai viešajame sektoriuje 
būtų atitinkamas įstatyminės bazės plėtojimas ir pokyčiai viešųjų pirkimų srityje. Viešieji 
pirkimai gali tapti papildomu įrankiu skatinant darnią gamybą ir vartojimą. Lietuvoje 2016 
m. viešiesiems pirkimams skirta 12 proc. BVP81. Tais pačiais metais žaliųjų viešųjų pirkimų 
vertė, palyginti su bendra viešųjų pirkimų verte, tesudarė 10,2%. Jeigu viešieji pirkimai būtų 
siejami su darnios gamybos principais, jie gali tapti papildomu įrankiu siekiant valstybės 
tikslų - įskaitant naudos visuomenei ir aplinkai užtikrinimą (daugiau apie viešuosius 
pirkimus infrastruktūros srityje žr. 9.1.) 
 

PRAMONĖS ŽALOS APLINKAI MAŽINIMAS IR DARNUS IŠTEKLIŲ VALDYMAS (12.2., 12.6) 

Skatinti bendroves taikyti darnią praktiką ir įtraukti informaciją apie darnią veiklą į jų ataskaitų 
rengimo ciklą bei pasiekti darnų gamtos išteklių valdymą ir veiksmingą jų naudojimą. 

 Tradiciškai ekonomikos augimas yra siejamas su augančiu poreikiu ištekliams, tačiau 
tinkamai valstybės raidai užtikrinti yra būtina sustabdyti šį supriešinimą tarp ekonomikos 
augimo ir gamtos bei siekti darnios gamybos ir vartojimo, įskaitant per tinkamą išteklių 
valdymą. Lietuvos strateginio planavimo dokumentuose pramonės pokyčių ir išteklių 
valdymo tema yra minima tokiuose dokumentuose kaip Lietuva 2030, Nacionalinė 
aplinkos apsaugos strategija ir Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. 

 Ekspertai pabrėžia, jog nors Lietuvoje pastaraisiais metais matoma pažanga šioje srityje, 
dar yra kur tobulėti.  Siekiant skatinti verslo atsakomybę, visų pirma būtina užtikrinti 
stebėseną ir detalų esamos situacijos supratimą per reguliarių darnios gamybos ataskaitų 
rengimą. Svarbu užtikrinti, jog ne tik privačios įmonės, tačiau ir valstybės valdomos 
įmonės adaptuotų darnios gamybos principus, taip tapdamos pavyzdžiu visai Lietuvos 
pramonei ir Baltijos šalims. 

 Pasak ekspertų, būtina įgalinti bendradarbiavimą, įtraukti suinteresuotas šalis ir toliau 
plėtoti darnios gamybos ir vartojimo planavimo ir įgyvendinimo sistemas viešajame ir 
privačiajame sektoriuje. 

                                                             
80 The 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, 2012  
81  Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas (https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3806). 
  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/944brochure10yfp.pdf
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3806
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 Daugiau apie tausų vandens naudojimą žr. 6.4. Daugiau apie energijos naudojimo 
efektyvinimą - 7.3. 
 

INFORMACIJA APIE DARNŲ VYSTYMĄSI (12.8.) 

Užtikrinti, kad žmonės turėtų reikalingos informacijos ir būtų sąmoningi darnaus vystymosi ir darnaus 
sugyvenimo su gamta atžvilgiu. 

 Švietimas, kaip vienas iš būdų siekti darnaus vystymosi, įskaitant atsakingo vartojimo ir 
gamybos siekį, atsispindi Nacionalinėje pažangos programoje, Lietuva 2030, bei 
Nacionalinėse aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo politikos strategijose.   

 Ekspertai pabrėžia poreikį integruoti darnų gamtos išteklių valdymą ir naudojimą į visus 
švietimo lygius, ypatingą dėmesį sutelkiant asmenims besimokantiems inžinerijos ir verslo 
vadybos. Holistiškas ir tarpsektorinis ekonominių ir aplinkos principų švietimas ugdytų 
darnaus vystymosi lyderius bei skatintų tolimesnius teigiamus pokyčius.  

 Darnaus vystymosi švietimo tema yra plačiau plėtojama 4 ir 13 DVT.  

 

ATLIEKOS (12.4., 12.5.) 

Labai sumažinti atliekų susidarymą, taikant prevenciją, mažinimą, perdirbimą ir pakartotinį 
vartojimą. 

Užtikrinti aplinkai nekenksmingą chemikalų ir visų atliekų tvarkymą per jų gyvavimo ciklą ir labai 
sumažinti jų išmetimą į orą, vandenį ir dirvožemį, kad kuo labiau sumažėtų neigiamas jų poveikis 
žmogaus sveikatai ir aplinkai. 

 Atliekų mažinimas ir žala gamtai yra pabrėžiami aplinkos apsaugos strategijose, tokiose 
kaip  Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija. Tuo tarpu atliekų sukeliama žala sveikatai 
įtraukta į Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategiją. Visgi, naudingas tolimesnis temos 
integravimas į ekonomikos ir pramonės vystymo strategijas.  

 Ekspertai pabrėžia, jog atliekų ir optimalaus išteklių naudojimo klausimai yra glaudžiai 
susiję su žiedine ekonomika. Žiedinė ekonomika leidžia išlaikyti medžiagas bei išteklius 
ekonomikoje tiek ilgai, kiek įmanoma, taip užtikrinant mažesnius atliekų kiekius ir didesnį 
išteklių produktyvumą82. ES mastu pagrindiniai žiedinės ekonomikos augimo trukdžiai yra 
tai, jog dalis medžiagų (pvz., medžiagos naudojamos statybose) negali būti perdirbamos, 
bei vis dar aukštas naftos produktų naudojimas83. 

 Atvejais, kai atliekos neišvengiamos, atitinkami rūšiavimo procesai gali leisti panaudoti 
medžiagas pakartotinai, taip padedant išlaikyti medžiagų vertę ir sumažinti žalą aplinkai84. 
Darnios gamybos ir vartojimo principų nepaisymas gali turėti didelę įtaką aplinkai dėl 
padidėjusio užterštumo (žr. 14 ir 15 DVT) ar neefektyvaus ribotų išteklių naudojimo (žr. 6 
DVT).  Ekspertai atkreipia dėmesį, kad atliekų sektorius yra didelis ŠESD sukėlėjas, tačiau 
ateityje šio sektoriaus žala sumažės pradėjus atskirti ir rūšiuoti bioskaidžias atliekas. 
Daugiau informacijos apie klimato kaitą žr. 13 DVT. 

 Ekspertų teigimu, siekiant sumažinti atliekų susidarymą ir užtikrinti tinkamą visų atliekų 
tvarkymą, yra būtinas kritiškas požiūris į vartojimo ir gamybos procesus. Šiuo metu trūksta 
poreikius atitinkančių iniciatyvų nacionaliniu lygmeniu -  pokyčiai vyksta per lėtai ir tik dėl 
pavienių savivaldybių ar bendruomenių susidomėjimo. 

                                                             
82 Circular Economy. Towards the Circular Economy.  
83  European Commission, 2015. 
84 European Commission, 2016.   

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
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MAISTO ŠVAISTYMAS (12.3.) 

Sumažinti maisto švaistymą vartotojų ir mažmeniniu lygiu bei gamybos ir tiekimo grandinėse, 
įskaitant nuostolius po derliaus nuėmimo. 

 Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, maistas yra prarandamas arba švaistomas visoje 
maisto tiekimo grandinėje - nuo  pirminės žemės ūkio gamybos iki galutinio namų ūkių 
vartojimo85. 2010 m. duomenimis vienam Lietuvos gyventojui teko 119 kg. maisto atliekų86. 
Strateginiuose dokumentuose ši problema neminima. 

  Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (JT FAO), skirsto maisto švaistymą į dvi 
grupes – a) tai maisto nuostoliai, kai maistas yra išmetamas arba sugenda prieš jam 
pasiekiant galutinio gaminio arba mažmeninės prekybos etapą; ir b) maisto atliekos, kai 
žmonėms vartoti tinkamas maistas nėra suvartojamas, nes yra mažmenininkų ar vartotojų 
paliekamas sugesti arba išmetamas. Pavyzdžiui, ES mastu net 10 proc. maisto atliekų 
sukuriama dėl netinkamo maisto žymėjimo (netikslių arba neįskaitomų “suvartoti iki” 
datų)87.  

 Ekspertai pabrėžia, kad maisto švaistymo problemos sprendimas priklauso nuo 12.2. ir 12.5. 
uždavinių įgyvendinimo – jei Lietuvoje bus pasiektas darnus išteklių vartojimas bei 
sumažintas atliekų susidarymas visuose gamybos procesuose, taip pat sumažės ir maisto 
atliekų. Siekiant spręsti šią problemą, visų pirma reikia atlikti tikslesnę stebėseną norint 
suprasti problemos mastus Lietuvoje. Taip pat būtina įgalinti politinius ir teisės aktų 
pokyčius, atsižvelgiant į atliekų valdymo ir maisto naudojimo hierarchiją, suteikiant 
pirmenybę maisto nuostolių ar švaistymo prevencijai, saugaus ir maistingo žmonėms 
vartoti tinkamo maisto (kuris priešingu atveju būtų išmestas) pakartotiniam naudojimui ir 
maisto išteklių naudojimui pašarams (kai saugu tai daryti). Tai atvejais, kai atliekos 
neišvengiamos, jos turėtų būti ne išmetamos, o pakartotinai panaudojamos biologinėse 
medžiagose, energijos gavybai ar kt.   

 Šis procesas siejasi ir su atliekų uždavinyje aptartu bioskaidžių atliekų atskyrimu ir 
rūšiavimu, taip mažinant ŠESD. 

 

DARNUS TURIZMAS (12.b.) 

 Kurti ir įgyvendinti priemones, skirtas stebėti darnaus vystymosi poveikį darniam turizmui, kuris 
padeda kurti darbo vietas ir pristatyti vietos kultūrą ir produktus. 

 Darnaus turizmo tema yra aptariama Lietuvos turizmo plėtros programoje ir Nacionalinėje 
darnaus vystymosi strategijoje, o rekomenduotinus pokyčius pabrėžia Darniojo turizmo 
plėtros gairės.   

  Turizmo sektorius, įgyvendinantis tvarios gamybos ir vartojimo praktikas, gali skatinti 
pokytį link darnaus vystymosi. Darnaus vystymosi turizmo programa (iš Dešimties metų 
darnaus vartojimo ir gamybos programų  sistemos, aptartos 12.1. uždavinyje) siekia vystyti 
tvarios gamybos ir vartojimo veiklas, skatinti efektyvų išteklių panaudojimą, taip atskiriant 
turizmo sektoriaus augimą ir žalą aplinkai88. 

 Lietuvoje, darnaus turizmo sąvoka dar nėra pakankamai aktualizuota, todėl būtina 
komunikuoti jos privalumus, bei užtikrinti sektoriaus atitikimą bendruomenių ir turistų 
poreikiams bei teigiamą poveikį aplinkai. Daugiau žr. 8.9.  

                                                             
85 Europos Sąjungos Tarybos išvadų įgyvendinimo pažangos vertinimas: Maisto nuostoliai ir maisto švaistymas, 2016 . 
86 Estimates of European Food Waste Levels, 2010. 
Europos Komisijos duomenimis, 2010.  
87 Food and Agricultural Organization of the United Nations duomenimis. 
88` Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030 , 2017. Tourism and the SDGs.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6659-2018-INIT/lt/pdf
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419401
http://icr.unwto.org/content/tourism-and-sdgs
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PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS (12.a., 12.c.) 

 Daugiau žr. 17 DVT. 

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

12.1. Verta atkreipti dėmesį į medžiagų pėdsako tenkančio vienam gyventojui ir medžiagų vidaus 
vartojimo rodiklius (12.2.), kurie gali padėti suprasti išteklių naudojimo tendencijas Lietuvoje. Ši 
informacija taip pat gali būti išplėsta ES rekomenduojamu rodikliu nurodančiu žiedinio medžiagų 
naudojimo lygį.   

12.3. DVT rodiklių rinkinys neparodo maisto praradimo rodiklio, be kurio neįmanoma nustatyti 
esamos situacijos ar būklės pokyčio.  

12.6. ir 12.7.Siekiant suprasti darnios gamybos ir vartojimo principų integraciją į verslo veiklą, 
naudinga sekti kiek įmonių skelbia atitinkamas ataskaitas, o į viešojo sektoriaus veiklą – darnių 
viešųjų pirkimų dalį.  
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi DVT 
uždaviniai. 

Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio (Lietuvos 
statistikos departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV 
tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei vienam 
DV tikslui.  

Sustainable Development 
Solutions Network siūlomi 
rodikliai šiam DV tikslui 
(nuolat atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas 
rodiklį atitinkantis JT DVT 
uždavinys.   

12.1. Įgyvendinti dešimties metų 
trukmės darnaus vartojimo ir 
gamybos programų sistemą, 
visoms šalims imantis veiksmų, 
vadovaujant išsivysčiusioms šalims, 
ir atsižvelgiant į besivystančių šalių 
vystymąsi ir pajėgumus.  

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 
2014-2020 m. programa 
Lietuva 2030 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
NPP (3.1., 3.3., Horizontalusis principas: 
darnus vystymasis) 

12.1.1. Nacionalinius tvaraus 
vartojimo ir gamybos veiksmų 
planus turinčių arba tvarų 
vartojimą ir gamybą į savo 
nacionalinę politiką kaip prioritetą 
arba tikslą įtraukusių šalių skaičius 

Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 

12_10 Toksiškų cheminių 
medžiagų vartojimas 
 
12_20 Išteklių našumas ir 
buitinių medžiagų vartojimas 
(siejasi su 8 DVT) 
 
12_30 Vidutinės naujų 
lengvųjų automobilių CO2 
emisijos vienam kilometrui 
(siejasi su 9 ir 13 DVT) 
 
12_41 Žiedinio medžiagų 
naudojimo lygis 
 
12_50 Atliekų, išskyrus 
pagrindines mineralines 
atliekas, generavimas 
 
12_60 Atliekų, išskyrus 
pagrindines mineralines 
atliekas, perdirbimo lygis 
 
Daugiafunkciniai rodikliai:  
 
07_10 Pirminis ir galutinis 
energijos suvartojimas  
 
07_30 Energijos 
produktyvumas  
 
07_40 Atsinaujinančios 

72. Gamtinių išteklių 
valdytojų teisių atskleidimas 
(pagal pramonės šakas ir 
prekes) (12.2.) 
 
73. Pasaulinis maisto 
praradimo rodiklis (rodiklis 
vis dar kuriamas) (12.3., 
12.5.) 
 
74. Ozono sluoksnį ardančių 
medžiagų vartojimas (8.4., 
12.4.) 
 
75. Aerozolinis optinis gylis 
(8.4., 12.4.) 
 
76. [Įmonių, kurių vertė 
didesnė nei 1 mlrd. JAV 
dolerių, skelbiančių 
integruotą stebėseną, dalis 
(pagal veiklos sektorių, 
nuosavybę (listinguojamos, 
privačios ar viešos įmones) 
ir kitas charakteristikas 
(įskaitant vietą))] - Rodiklis 
vis dar kuriamas (10.5., 
12.6.) 

12.2. Iki 2030 metų pasiekti darnų 
gamtos išteklių valdymą ir 
veiksmingą jų naudojimą. 

Lietuva 2030  
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
iki 2020 m. 
NPP (3.1., 3.3., Horizontalusis principas: 
darnus vystymasis) 

12.2.1. Medžiagų pėdsako rodiklis: 
bendras, tenkantis vienam 
gyventojui ir palyginti su BVP 

Medžiagų pėdsakas, tenkantis 
vienam gyventojui, pagal žaliavos 
rūšį / 
Medžiagų pėdsakas, BVP vienetui, 
pagal žaliavos rūšį / Medžiagų 
pėdsakas pagal žaliavos rūšį 
(Biomasė, Iškastinis kuras, Metalo 
rūda, Nemetalų iškasenos)  

12.2.2. Medžiagų vidaus 
vartojimas: bendras, tenkantis 
vienam gyventojui ir palyginti su 
BVP  

Medžiagų vidaus vartojimas 
(Medžiagų vidaus vartojimas, 
tenkantis vienam gyventojui / 
Medžiagų produktyvumas 
(bendrojo vidaus produkto ir 
medžiagų vidaus vartojimo santykis 
(BVP/MVV))) 

12.3. Iki 2030 metų per pusę 
sumažinti vienam gyventojui 
tenkantį pasaulinį maisto 
švaistymą mažmeniniu ir vartotojų 
lygiu, taip pat sumažinti maisto 
nuostolius gamybos ir tiekimo 
grandinėse, įskaitant nuostolius po 
derliaus nuėmimo.  

_ 
12.3.1. Pasaulinis maisto 
praradimo indeksas 

_ 
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12.4. Iki 2020 metų užtikrinti 
aplinkai nekenksmingą chemikalų 
ir visų atliekų tvarkymą per jų 
gyvavimo ciklą, laikantis suderintų 
tarptautinių programų, ir labai 
sumažinti jų išmetimą į orą, 
vandenį ir dirvožemį, kad kuo 
labiau sumažėtų neigiamas jų 
poveikis žmogaus sveikatai ir 
aplinkai.  

Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija  
Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų 
strategija 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija  
Nacionalinė visuomenės sveikatos 
priežiūros 2016-2023 metų plėtros 
programa 
NPP ( 3.3.1., 3.3.3., 8.2.2.2.) 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2023 metų 
programa 

12.4.1. Tarptautinių daugiašalių 
aplinkosaugos susitarimų dėl 
pavojingų atliekų ir kitų cheminių 
medžiagų šalių, vykdančių savo 
įsipareigojimus ir prievoles dėl 
informacijos perdavimo, kaip 
reikalaujama pagal kiekvieną 
atitinkamą sutartį, skaičius  

Tarptautinių daugiašalių 
aplinkosaugos susitarimų dėl 
pavojingų atliekų ir kitų cheminių 
medžiagų sutarčių skaičius 

energijos dalis bendrame 
galutiniame energijos 
suvartojimo kiekyje  

12.4.2. Susidariusios pavojingos 
atliekos, tenkančios vienam 
gyventojui, ir sutvarkytų pavojingų 
atliekų dalis pagal tvarkymo būdą  

Susidariusios pavojingos atliekos, 
tenkančios 1 tūkst. gyventojų 
(Sutvarkytų pavojingų atliekų dalis 
pagal tvarkymo būdą: šalinant, 
eksportuojant, deginant, 
naudojant) 

12.5. Iki 2030 metų labai sumažinti 
atliekų susidarymą, taikant 
prevenciją, mažinimą, perdirbimą 
ir pakartotinį panaudojimą.  

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
iki 2020 m. 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 
NPP (3.3.3.3., 7.1.2.) 
Valstybinė atliekų prevencijos programa  

12.5.1. Nacionalinis perdirbimo 
rodiklis, tonomis perdirbtų 
medžiagų  

Perdirbtos komunalinės atliekos 
palyginti su susidariusiomis 
komunalinėmis atliekomis;  
Perdirbta komunalinių atliekų  

12.6. Skatinti bendroves, ypač 
dideles ir tarptautines bendroves, 
taikyti darnią praktiką ir įtraukti 
informaciją apie darnią veiklą į jų 
ataskaitų rengimo ciklą.  

Lietuva 2030 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija (88) 
NPP (3.1.3.) 

12.6.1. Tvarumo ataskaitas 
skelbiančių įmonių skaičius 

_ 

12.7. Skatinti darnią viešųjų 
pirkimų praktiką vadovaujantis 
nacionaline politika ir prioritetais. 

Lietuva 2030  
Lietuvos inovacijų plėtros 2014-2020 m. 
programa (Ketvirtojo tikslo 2 uždavinys)  
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija (169.3., 170.3.2.) 
NPP (3.1.3.) 
Socialinio verslo koncepcija (30.2.) 

12.7.1. Tvarią viešųjų pirkimų 
politiką ir veiksmų planus 
įgyvendinančių šalių skaičius 

Žaliųjų viešųjų pirkimų vertė, 
palyginti su bendra viešųjų pirkimų 
verte  
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12.8. Iki 2030 metų užtikrinti, kad 
žmonės visame pasaulyje turėtų 
atitinkamos informacijos ir būtų 
informuoti apie darnų vystymąsi ir 
darnų sugyvenimą su gamta.  

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 

12.8.1. Švietimo apie (i) pasaulinę 
pilietybę ir (ii) darnų vystymąsi, 
įskaitant klimato kaitą, įtraukimas į 
visus (a) nacionalinės švietimo 
politikos, (b) mokymo programų, 
(c) mokytojų rengimo ir (d) 
besimokančių asmenų vertinimo 
lygmenis mastas 

Pasaulinė pilietybė ir darnus 
vystymasis nacionalinėje politikoje, 
mokymo programose, rengiant ir 
vertinant mokytojus  

12.a. Remti besivystančias šalis, 
siekiant stiprinti jų mokslo ir 
technologinius gebėjimus 
pereinant prie darnesnių vartojimo 
ir gamybos metodų. 

_ 

12.a.1. Moksliniams tyrimams ir 
eksperimentinei plėtrai tvaraus 
vartojimo ir gamybos bei aplinkai 
nežalingų technologijų srityje 
skirtos paramos besivystančioms 
šalims suma 

─ 

12.b. Kurti ir įgyvendinti 
priemones, skirtas stebėti darnaus 
vystymosi poveikį darniam 
turizmui, kuris padeda kurti darbo 
vietas ir pristatyti vietos kultūrą ir 
produktus. 

Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 m. 
programa 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
(Turizmas) 

12.b.1. Tvaraus turizmo strategijų 
arba politikos krypčių ir veiksmų 
planų su suderintomis stebėsenos 
ir vertinimo priemonėmis skaičius 

Darnaus turizmo gairės 

12.c. Racionalizuoti neveiksmingas 
iškastinio kuro subsidijas, 
skatinančias eikvojantį vartojimą, 
pašalinant rinkos iškraipymus 
remiantis nacionalinėmis 
aplinkybėmis, įskaitant mokesčių 
pertvarkymą ir laipsnišką šių 
žalingų subsidijų nutraukimą ten, 
kur jos teikiamos, siekiant 
atspindėti jų poveikį aplinkai, 
visapusiškai atsižvelgiant į 
ypatingus besivystančių šalių 
poreikius ir sąlygas, taip pat kuo 
labiau sumažinti galimą neigiamą 
poveikį jų vystymuisi neturtingas ir 
paveiktas bendruomenes 
apsaugančiu būdu. 

_ 

12.c.1. Subsidijų iškastiniam kurui 
suma, tenkanti BVP vienetui 
(gamyba ir vartojimas) ir palyginti 
su bendromis šalies išlaidomis 
iškastiniam kurui  

─ 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS 

 

KLIMATO KAITOS POLITIKA IR PLANAVIMAS (13.2.) 

Įtraukti klimato kaitos priemones į nacionalinę politiką, strategijas ir planavimą ir užtikrinti ŠESD 
mažinimą. 

 Pagrindiniai strateginiai dokumentai klimato kaitos srityje yra tarptautiniai, tokie kaip 
Jungtinių Tautų Paryžiaus susitarimas89 bei ES nutarimai. Nacionaliniu lygmeniu 
pažymėtina šiuo metu atnaujinama Klimato kaitos valdymo politikos strategija bei 
Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija. Šie dokumentai pabrėžia Lietuvos 
įsipareigojimą imtis skubių priemonių kovojant su klimato kaita bei ieškant būdų prisitaikyti 
prie jos pasekmių.  

 Klimato kaitos problema yra kompleksiška ir tarpsektorinė, tad tai privalo atspindėti visi 
strateginio planavimo dokumentai. Toks tarpsektorinis požiūris taikomas energetikos ir 
klimato kaitos priemonių plane, tačiau kol kas tai atliepia per mažai kitų planavimo 
dokumentų.  

 Svarbu paminėti, kad Lietuva yra įsipareigojusi sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) kiekį. ES siekia 2021 – 2030 m. sumažinti ŠESD kiekį tenkantį ES teršėjams, kurie 
dalyvauja apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ATLPS), net 43 procentais. Prie 
šio siekio prisidės ir taršiausios veiklos Lietuvoje vykdytojos. Tuo tarpu ATL sistemoje 
nedalyvaujantys Lietuvos sektoriai  (pvz. žemės ūkis, transporto sektorius ir kt.) yra 
įsipareigoję sumažinti ŠESD 9 procentais90. Tai būtini įsipareigojimai, siekiant užtikrinti, jog 
nebus negrįžtamai pakenkta klimatui. 

 Ekspertai pabrėžia atkaklios tarpsektorinės klimato kaitos politikos formavimo būtinybę. 
Be jos Lietuvos ŠESD nemažės būtinu greičiu ir toliau prisidės prie blogiausių klimato 
kaitos scenarijų. Svarbu nustatyti ambicingus ŠESD mažinimo siekius atskiriems ūkio 
sektoriams, taip užtikrinant, jog kiekvienas turi aiškias atsakomybes prisidedant prie 
bendrų tikslų siekimo. Subalansuotas atsakomybės pasiskirstymas taip pat svarbus 
nacionaliniu ir savivaldos lygiais. 

 Ekspertai pabrėžė būtinybę užtikrinti, kad kuriant ar keičiant teisės aktus bei teikiant 
finansinę paramą stambiems projektams būtų įtraukiamas galimo poveikio klimato kaitai 
vertinimas. Tik taip bus galima įvertinti kaip planuojami pokyčiai paveiks ŠESD kiekį.  

 Kartu būtina tobulinti nacionalinį darnaus vystymosi ir klimato kaitos politikos 
koordinavimo mechanizmą, užtikrinant visų suinteresuotų šalių įsitraukimą. Ekspertai 
pabrėžia tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą įtraukiant tiek aukščiausias pozicijas 
užimančius viešojo sektoriaus atstovus, tiek privatųjį ir nevyriausybinį sektorių.  

 

ATSPARUMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS (13.1.) 

Stiprinti atsparumą su klimatu susijusiems pavojams ir gaivalinėms nelaimėms bei gebėjimą 
prisitaikyti prie jų padarinių. 

 Atsparumas yra būtinas norint pasiruošti klimato kaitos padariniams. Atsparumo didinimo 
galima siekti keliais būdais, visų pirma, per prisitaikymą – gebėjimą priimti sprendimus 
įvairių rizikų priešakyje ir mokytis iš nelaimės. Būtinas ir prognozavimas, numatant ir 
sumažinant sukrėtimų poveikį jam iš anksto pasirengiant. Galų gale, svarbus gebėjimas 

                                                             
89 The Paris Agreement Tracker, 2016-2018. The Paris Agreement, 2015. 
90 JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita, 2018 . 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/ES_ir_tarptautinis_bendradarbiavimas/Darnaus%20vystymosi%20tikslai/DV%20ataskaita/ataskaita%20LT.pdf
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susidoroti su nelaimių poveikiu ir atsistatyti pasitelkiant turimus įgūdžius ir išteklius91. Tad 
atsparumui siekti Lietuvoje būtina didinti valstybės gebėjimus nuspėti nelaimes ir 
efektyviai informuoti gyventojus apie jas, tobulinti socialinės apsaugos sistemą ir kt. 
Siekiant efektyviai užtikrinti atsparumą klimato kaitai būtina pastebėti skirtingų 
visuomenės grupių bei sektorių poreikius. Apie atsparumą ir prisitaikymą taip pat žr. 1.5., 
2.4., 9.1., 11.5., 11.b., 13.b.  

 Ekspertai primena, kad klimato kaitos problema yra globali, o atsparumas ir prisitaikymas 
yra lokalūs. Reikia atkreipti dėmesį į jau dabar matomus pavyzdžius, tokius kaip kritulių 
pokyčio sukeliama žala žemės ūkiui (2 DVT) ar karščio salos efektas miestuose (11 DVT)92. 
Būtent tokia klimato kaitos sukelta žala turėtų būti sistemiškai matuojama ir sekama  - tik 
tuomet bus įmanoma strategiškai didinti įvairių sektorių atsparumą ir prisitaikymą prie 
klimato kaitos.  

 

ŠVIETIMAS, INFORMUOTUMAS IR GEBĖJIMŲ UGDYMAS (13.3.)  

Gerinti švietimą, sąmoningumo didinimą bei žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus klimato kaitos ir 
jos poveikio mažinimo, prisitaikymo bei ankstyvo įspėjimo srityse. 

 Ilgalaikis tikslo siekimas neįmanomas be visuomenės švietimo klimato kaitos tema ir 
būtinų gebėjimų ugdymo. Lietuvoje klimato kaitos švietimo svarba yra pabrėžiama 
Nacionalinėje klimato kaitos valdymo politikos strategijoje. 

 Pasak ekspertų, klimato kaitos švietimo problemos išryškėja įgyvendinime. Pedagogų 
žinios klimato kaitos srityje yra ribotos, nėra reguliarių galimybių kelti kvalifikacijas šioje 
srityje bei trūksta metodinės medžiagos. Švietimo programose vis dar trūksta 
horizontalaus, disciplinų sąsajas pabrėžiančio požiūrio į klimato kaitos problemą, 
aktualizuojant problemą ir jos pasekmes besimokančiųjų ateičiai. Klimato kaitos iššūkiams 
suprasti ir įsisavinti, svarbu naudoti aktyvaus ir įtraukaus mokymo principus, vystyti 
besimokančiųjų praktinius įgūdžius (daugiau apie darnaus vystymosi švietimo principus žr. 
4.7.).   

 Žvelgiant plačiau, taip pat reikia gerinti institucijų gebėjimus, tokius kaip geresni 
prognozavimo įgūdžiai ar žalos stebėsena. Ekspertai pabrėžia, jog šiuo metu Lietuvoje yra 
būtina geriau sekti klimato kaitos padarinius bei procesus, turinčius įtakos klimato kaitai. 

 

PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS  
(13.a., 13.b.) 

 Lietuvoje veikianti Klimato kaitos specialioji programa dalį lėšų skiria tarptautiniam 
bendradarbiavimui (pvz. saulės elektrinių Gruzijoje, Moldovoje, Armėnijoje projekto 
įgyvendinimui)93. Daugiau žr. 17 DVT.  

 

 

 

 

 
                                                             
91 Resilience in the SDGs: Developing an indicator for Target 1.5 that is fit for purpose, 2015. 
92 Climate change impacts and adaptation in cities: a review of the literature, 2011. 
93 Klimato kaitos programa.  

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9780.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/s10584-010-9975-6
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/klimato-kaitos-programa
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REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

13.1.1. ir 13.1.2. rodikliai šiuo metu nėra aktualūs Lietuvai. Vertėtų sutelkti dėmesį į ES bei SDSN 
rekomenduojamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų rodiklius, kurie Lietuvoje jau yra 
matuojami.  

13.2.1. ir 13.3.2. rodiklis Lietuvoje šiuo metu matuojamas per siaurai teikiant tik susijusius 
dokumentus ir neįsigilinant į šių planų diegimo sėkmę.  

Stebint 13.3.1. reikėtų sutelkti dėmesį į kokybinį švietimo programų bei neformalaus švietimo 
turinio vertinimą. 

Informacija apie 13.b. rodiklį šiuo metu yra nerenkama Lietuvoje.
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DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodiklis SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi DVT 
uždaviniai. 

Jungtinių Tautų 
rekomenduojami darnaus 
vystymosi tikslų rodikliai (2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio 
(Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei vienam 
DV tikslui.  

Sustainable Development 
Solutions Network siūlomi 
rodikliai šiam DV tikslui (nuolat 
atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas 
rodiklį atitinkantis JT DVT 
uždavinys. 

13.1. Stiprinti visose šalyse atsparumą 
su klimatu susijusiems pavojams ir 
gaivalinėms nelaimėms bei gebėjimą 
prisitaikyti prie jų padarinių.  

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programa 
Nacionalinė 2014–2020 m. 
gyvulininkystės sektoriaus plėtros 
programa (7.12) 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija  
Nacionalinė energetinės 
nepriklausomybės strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija  
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus 
plėtros programa (7.7) 
Nacionalinio saugumo strategija 
(14.4)  
Nacionalinė susisiekimo plėtros 
2014-2022 metų programa 

13.1.1. Mirusių, be žinios 
dingusių ir nuo nelaimių 
nukentėjusių žmonių skaičius, 
tenkantis 100 tūkst. gyventojų 

_  

13_10 Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos 
(indeksuotos sumos/kiekis 
vienam gyventojui)  
 
13_20 Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų 
santykis su energijos 
suvartojimu (siejasi su 7 DVT) 
 
13_30 Vidutinės pasaulio (ir 
Europos) paviršiaus 
temperatūros skirtumas 
 
13_40 Ekonominiai nuostoliai, 
atsirandantys dėl ekstremalių 
klimato salygų (atsižvelgiant į 
klimato, hidrologines, 
meteorologines sąlygas) 
 
13_50 Šalies įnašas į 100 mlrd. 
JAV dolerių tarptautinį 
įsipareigojimą skirtą su klimatu 
susijusioms išlaidoms (viešieji 
finansai) 
 
13_60 ES gyventojų dalis, kuriai 
taikomas Merų paktas dėl 
klimato ir energetikos 
(apimantis klimato kaitos 
švelninimą, prisitaikymą ir 
prieigą prie švarios ir 
prieinamos energijos). 
 
Daugiafunkciniai rodikliai: 
 
07_10 Pirminis ir galutinis 
energijos suvartojimas 
 
07_40 Atsinaujinančios 

77. Skaidrios ir išsamios 
dekarbonizavimo strategijos 
(atitinkančios 2 ° C arba 
mažesnio pasaulinio anglies 
dioksido limito ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo 
2020, 2030 ir 2050 m. tikslus) 
egzistavimas ir įgyvendinimas 
(13.2., 13.3., 13.b., 14.3) 
 
78. CO2 intensyvumo 
matavimas: naujos energijos 
gamybos pajėgumai 
(gCO2/kWh), nauji automobiliai 
(gCO2/pkm) ir sunkvežimiai 
(gCO2/tkm) (14.3) 
 
79. Grynosios ŠESD emisijos 
žemės ūkio, miškų ir kituose 
žemės naudojimo sektoriuose 
(tCO2e) (Pagal dujų ir žemės 
naudojimo tipą bei tonoms 
produkcijos) (8.4., 13.2., 14.3.) 
 
80. Oficialus finansavimas 
klimato kaitos poreikiams iš 
išsivysčiusių šalių siekiant 100 
mlrd. tarptautinio įsipareigojimo 
sumos (JAV doleriais) (Pagal 
paskirties vietą, išlaidas 
švelninimui / prisitaikymui, 
viešieji / privatūs ištekliai) (13.2., 
13.3., 13.a.) 

13.1.2. Šalių, priėmusių ir 
įgyvendinančių nacionalines 
nelaimių rizikos mažinimo 
strategijas pagal Sendai 
nelaimių rizikos mažinimo 
programą 2015-2030 m., 
skaičius 

_ 

13.1.3. Vietos valdžios 
institucijų, priėmusių ir 
įgyvendinančių vietines 
nelaimių rizikos mažinimo 
strategijas pagal atitinkamas 
nacionalines strategijas 
(13.1.2.), dalis 

Savivaldybių, rengiančių ir 
įgyvendinančių ekstremaliųjų 
situacijų prevencijos priemonių 
planus, dalis 

13.2. Įtraukti klimato kaitos 
priemones į nacionalinę politiką, 
strategijas ir planavimą. 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 
m. programa  
Nacionalinio saugumo strategija 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija 
Nacionalinė atsinaujinančių energijos 
išteklių plėtros programa 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė energetinės 
nepriklausomybės strategija   
Nacionalinė 2014–2020 m. 
gyvulininkystės sektoriaus plėtros 
programa 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija  
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus 
plėtros programa  
NPP 

13.2.1. Apie kompleksinės 
politikos krypties, strategijos ir 
(arba) plano, didinančio jų 
gebėjimą prisitaikyti prie 
neigiamų klimato kaitos 
pasekmių, didinti atsparumą 
klimato kaitos pokyčiams ir 
mažinti į aplinką išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį taip, kad nekiltų 
pavojus maisto gamybos 
pajėgumui (įskaitant 
nacionalinius prisitaikymo prie 
klimato kaitos planus, 
nacionalinį indėlį, nacionalinius 
pranešimus, kas dvejus metus 
skelbiamas atnaujinamas 
ataskaitas ir kt.), sukūrimą arba 
įdiegimą pranešusių šalių 
skaičius 

Nacionalinė klimato kaitos 
valdymo politikos strategija ir 
Nacionalinės klimato kaitos 
valdymo politikos strategijos 
2013–2020 metų tikslų ir 
uždavinių įgyvendinimo 
tarpinstitucinės veiklos planas 
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13.3. Gerinti švietimą, informuotumo 
didinimą bei žmogiškuosius ir 
institucinius gebėjimus klimato kaitos 
mažinimo, prisitaikymo prie jos, jos 
poveikio mažinimo ir ankstyvo 
įspėjimo srityse. 

Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 

13.3.1. Klimato kaitos padarinių 
švelninimo, prisitaikymo prie jų, 
jų poveikių mažinimo ir 
prevencijos klausimus į 
pradinio, pagrindinio ir aukštojo 
mokslo programas įtraukusių 
šalių skaičius 

Klimato kaitos padarinių 
švelninimo, prisitaikymo prie jų, jų 
poveikių mažinimo ir prevencijos 
klausimai įtraukti į pradinio, 
pagrindinio, vidurinio bendrojo, 
vidurinio profesinio ir aukštojo 
mokslo programas 

energijos dalis galutiniame 
energijos suvartojimo kiekyje 
 
12_30 Vidutinis naujų lengvųjų 
automobilių išmetamo CO2 
kiekis kilometrui  
 
14_50 Vidutinis vandenyno 
rūgštingumas 
 

13.3.2. Apie institucinių, 
sisteminių ir individualių 
gebėjimų stiprinimą, siekiant 
įgyvendinti klimato kaitos 
padarinių švelninimo ir 
prisitaikymo prie jų, 
technologijų perdavimo ir 
plėtros priemones, pranešusių 
šalių skaičius 

Nacionalinė klimato kaitos 
valdymo politikos strategija 

13.a. Įgyvendinti išsivysčiusių valstybių 
– Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių – 
įsipareigojimą pasiekti tikslą bendrai iš 
visų šaltinių sukaupti 100 mlrd. JAV 
dolerių per metus iki 2020 metų, kad 
būtų galima patenkinti besivystančių 
šalių poreikius svarbių klimato kaitos 
poveikio mažinimo veiksmų ir 
įgyvendinimo skaidrumo požiūriu ir 
kuo greičiau užtikrinti visapusišką 
Žaliojo klimato fondo veikimą jį 
kapitalizuojant. 

Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija  
Vystomojo bendradarbiavimo 2017 - 
2019 m. tarpinstitucinis veiklos 
planas 

13.a.1. 2020–2025 m. per 
metus mobilizuota JAV dolerių 
suma pagal 100 mlrd. dolerių 
įsipareigojimą 

Bendras Lietuvos teikiamas 
finansavimas besivystančioms 
šalims klimato kaitos srityje 

13.b. Skatinti veiksmingo planavimo ir 
valdymo gebėjimų, susijusių su 
klimato kaita, stiprinimo 
mechanizmus mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse ir mažose 
besivystančiose salų valstybėse, 
įskaitant dėmesį moterims, jaunimui, 
vietinėms ir marginalizuotoms 
bendruomenėms. 

Vystomojo bendradarbiavimo 
tarpinstitucinis 2017 - 2019 m. 
veiklos planas (1.2.1.) 

13.b.1. Specializuotą paramą 
gaunančių mažiausiai 
išsivysčiusių šalių ir mažų 
besivystančių salų valstybių 
skaičius ir paramos, skirtos 
efektyvaus, su klimato kaita 
susijusio planavimo ir valdymo 
gebėjimams stiprinti, ypatingą 
dėmesį skiriant moterims, 
jaunimui, vietinėms ir 
marginalizuotoms 
bendruomenėms, įskaitant 
finansus, technologijas ir 
pajėgumų stiprinimą, dydis 

─ 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS 

 

JŪRŲ TARŠA (14.1.)  

Imtis skubių priemonių mažinant sausumoje ir vandenyje vykdomų veiklų sukeltą Baltijos jūros taršą . 

 Jūrų taršos ribojimas per vandenyje ir sausumoje vykdomą veiklą yra būtinas vandens 
telkinių sveikatos užtikrinimui. Jūros būklės kitimas aprašomas Baltijos jūros aplinkos 
apsaugos strategijoje ir Vandenų srities plėtros programoje bei tarptautiniuose 
susitarimuose, tokiuose kaip HELCOM Baltijos jūros veiksmų programa94. Visgi, 
pažymėtina, kad šių strategijų tikslai yra trumpalaikiai (Baltijos jūros veiksmų programos 
tikslai turi būti pasiekti iki 2021 m. tuo tarpu nacionaliniai tikslai – 2023 m.), todėl būtinas 
ilgalaikis planavimas siekiant spręsti problemą.  

 Lietuvos Baltijos jūros būklė sparčiai prastėja tiek dėl jūrinių šiukšlių, tiek dėl taršos 
biologinėmis medžiagomis. Eutrofikacija (t. y. vandens perpildymas maistingomis 
medžiagomis bei su tuo susijęs organizmų pusiausvyros sutrikimas)95 Lietuvoje kyla nuo 
žemės ūkio veiklos ir buitinių vandenų (pramonės ir komunalinių chemikalų). Šis procesas 
gali būti valdomas naudojant mažiau chemikalų su žalingomis sudedamosiomis dalimis ir 
vykdant tinkamas nuotekų valdymo praktikas. Jūrų strategijos pagrindų direktyva nurodo 
itin prastą Baltijos jūros būklę, įskaitant pavojingų medžiagų koncentraciją. Nepaisant 
egzistuojančių strategijų bei kenksmingų medžiagų išmetimo mažinimo, daugelis 
pakrančių vis dar kenčia nuo kenksmingų medžiagų, tuo tarpu centriniuose, šiauriniuose ir 
rytinuose Baltijos jūros regionuose radioaktyvių medžiagų kiekis išlieka aukštas96. Būtina 
imtis aktyvių priemonių sustabdant Baltijos jūros taršą (įsk. žemės ūkio, buitinių ir 
pramoninių atliekų ir nuotekų taršą) ir investuoti į būdus ją mažinti. 

 Pagrindiniai jūrų šiukšlių šaltiniai yra pramoninė žvejyba, laivyba bei netvarus vartojimas ir 
gamyba. Moksliniai tyrimai rodo, kad pasaulyje didžiąją dalį jūrinių šiukšlių sudaro 
plastikas, įskaitant itin smulkų mikroplastiką, ir, neužtikrinus skubių priemonių, 2050 m. 
pasaulio vandenynuose bus daugiau plastiko nei žuvų97. Šiuo metu trūksta informacijos 
apie Baltijos jūros šiukšlių kiekį, todėl reikalingi tolimesni tyrimai siekiant suprasti šios 
problemos mastą ir su ja kovoti.  

 

JŪRŲ IR PAKRANČIŲ EKOSISTEMOS (14.2., 14.5.) 

Tausiai valdyti, saugoti ir atkurti jūrų ir pakrančių ekosistemas, įskaitant jų atsparumo didinimą, 
siekiant užtikrinti, kad vandenynai būtų sveiki ir produktyvūs. 

 Strateginio planavimo dokumentai, tokie kaip Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija, 
pabrėžia jūrų ir pakrančių ekosistemų saugojimo bei tausaus valdymo svarbą. Tai 
patvirtina ir tarptautiniai susitarimai, tokie kaip Baltijos jūros veiksmų planas.   

 Iš 24 jūrinių ekosistemų paslaugų matomų Baltijos jūroje, tik dešimt veikia gerai, o 
septynioms yra iškilusi didelė grėsmė: maisto grandinei, biologinei įvairovei, buveinėms, 
jūros atsparumui (t. y. gebėjimui atsilaikyti ir atsigauti po trikdžių), maistui, genetiniams 
ištekliams ir estetinėms vertybėms98. Eutrofikacija ir perteklinė žvejyba yra matomos kaip 

                                                             
94 Baltic Sea Action Plan. 
95 Eutrofikacija.  
96 Ecosystem Health of the Baltic Sea 2003–2007.  
 97 The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics & Catalysing Action, 2017.   
The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics, 2016. 
98 Ecosystem Health of the Baltic Sea 2003–2007. 

http://www.helcom.fi/baltic-sea-action-plan
http://www.glis.lt/?pid=64
http://www.helcom.fi/lists/publications/bsep122.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/NPEC-Hybrid_English_22-11-17_Digital.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
http://www.helcom.fi/lists/publications/bsep122.pdf
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pamatinės grėsmės, su kuriomis yra būtina kuo skubiau kovoti siekiant apsaugoti Baltijos 
jūros ekosistemas ir jų paslaugas.  

 Papildomą dėmesį verta atkreipti ir į Lietuvos Baltijos jūros teritorijoje vykdomą veiklą ir 
užtikrinti, kad dėl čia įsikūrusio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, Būtingės naftos terminalo 
veiklos bei intensyvios verslinės žvejybos nebūtų daroma žala ekosistemoms.  

 

VANDENYNŲ IR JŪRŲ RUGŠTĖJIMAS IR KLIMATO KAITA (14.3.) 

Špręsti vandenynų ir jūrų rūgštėjimo ir jo poveikio problemą, įskaitant ir glaudesnį mokslinį 
bendradarbiavimą visais lygiais. 

 Dėl augančių ŠESD emisijų pasaulio vandenys iš atmosferos sugeria daugiau CO2, taip 
tapdami rūgštesni. Per paskutinius šimtą penkiasdešimt metų vandenynų paviršiaus pH 
nukrito 0,11 (t.y. pakito beveik 30 proc.), ir, jei nebus imtasi skubių priemonių, 
prognozuojama, kad nukris dar 0,33 vienetais iki šimtmečio pabaigos. Tai būtų greičiausias 
vandenynų rūgštingumo pokytis per paskutinius 300 milijonų metų99. Vandenynų 
rūgštėjimas kelia riziką ekosistemoms ir maisto grandinėms, todėl galų gale turės labai 
ryškių pasekmių žmonių socioekonominei gerovei100. ŠESD mažinimas yra pagrindinis 
būdas riboti vandenynų ir jūrų rūgštėjimą.  

 Daugiau informacijos apie ŠESD mažinimą pateikiama 13 DVT, o tarptautinis 
bendradarbiavimas plačiau aptariamas 17 DVT.  

 

ŽUVININKYSTĖ (14.6., 14.7., 14.b.) 

Užtikrinti tvarų žuvininkystės išteklių naudojimą. 

 Žuvininkystės planavimas yra vykdomas tiek pagal ES (pvz. įgyvendinant ES bendrąją 
žuvininkystės programą), tiek pagal nacionalinius įsipareigojimus. Svarbiausi strateginio 
planavimo dokumentai žuvininkystės srityje yra Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų 
programa, Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija, Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija bei Vandenų srities plėtros programa. 

 Šiuo metu pasaulyje žuvų išteklių būklė sparčiai krenta. 2018 m. JT maisto ir žemės ūkio 
organizacijos duomenimis, 33.1 proc.  pasaulio žuvų išteklių, apie kuriuos turima 
informacijos, yra žemiau biologiškai tvaraus lygio, o 59.9 proc. yra naudojami itin 
intensyviai101. Siekiant apsaugoti žuvų išteklius būtina vengti peržvejojimo ir 
rekomenduojama taikyti atsargumo principą planuojant žvejybos politiką. 

 

PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS 
(14.a., 14.c.) 

 Daugiau žr. 17 DVT.  

 

 

                                                             
99Report of the Ocean Acidification and Oxygen Working Group, 2009. 
Anthropogenic ocean acidification over the twenty-first century and its impact on calcifying organisms, 2008. 
100 Ocean Acidification Summary for Policymakers, 2013.  
101  The State of World Fisheries and Aquaculture: Meeting the Sustainable Development Goals, 2018. 
Marine fisheries – the state of affairs, 2010. 

http://www.scor-int.org/OBO2009/A&O_Report.pdf
https://web.archive.org/web/20080625100559/http:/www.ipsl.jussieu.fr/~jomce/acidification/paper/Orr_OnlineNature04095.pdf
http://www.igbp.net/publications/summariesforpolicymakers/summariesforpolicymakers/oceanacidificationsummaryforpolicymakers2013.5.30566fc6142425d6c9111f4.html
http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf
https://worldoceanreview.com/en/wor-1/fisheries/state-of-affairs/
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REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

14.1. Jūrų taršos vertinimą reikėtų išplėsti ir vertinti ne tik pakrantės zonų eutrofikacijos rodiklį, 
nurodantį perpildymą maistingomis medžiagomis, bet ir kitą taršą, įskaitant plūduriuojančių 
šiukšlių tankį.  

14.2. Jūrų ir pakrančių ekosistemų apsaugojimui siūlomas rodiklis nėra tapatus JTO 
rekomendacijoms - svarbu atkreipti dėmesį ne tik į tai, koks yra pajūrio juostos plotis, bet ir į tai, ar 
jis yra tvarkomas atsižvelgiant į ekosistemų gerovę. Vertinant šį bei 14.5 uždavinį taip pat 
rekomenduojama atkreipti dėmesį į ES ir SDSN siūlomus rodiklius, matuojančius NATURA 2000 
saugomų vandens teritorijų plotą ir apsaugotų pakrančių ir jūrų teritorijų dalį.  

14.4. Rodiklis turi būti stebimas siekiant suprasti žuvininkystės sektoriaus ir ekosistemų būklę. 

Siekiant geriau suprasti žalingas žuvininkystės praktikas bei būdus jas valdyti, verta atkreipti 
dėmesį į ES rekomenduojamus rodiklius, tokius kaip žuvų išteklių biomasės tendencijos, ištekliai 
viršijantys mirtingumą esant didžiausiam derliui bei sužvejotų žuvų dalies santykis su tvaraus 
derliaus limitais.  
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

 Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi DVT 
uždaviniai. 

Jungtinių Tautų 
rekomenduojami darnaus 
vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys 
rodikliai iš Nacionalinių 
Darnaus vystymosi rodiklių 
rinkinio (Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV 
tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei 
vienam DV tikslui.  

Sustainable Development Solutions 
Network siūlomi rodikliai šiam DV 
tikslui (nuolat atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas rodiklį 
atitinkantis JT DVT uždavinys.   

14.1. Iki 2025 metų užkirsti kelią ir labai 
sumažinti visų rūšių jūrų taršą, visų 
pirma taršą, kurią kelia sausumoje 
vykdoma veikla, įskaitant jūrines 
šiukšles ir taršą biogeninėmis 
medžiagomis.  

Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija  
Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. 
strategija (Antrojo tikslo 4 uždavinys)  
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 m. veiksmų programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 
Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programa (14.6.4) 
NPP (3.3.1.) 
Valstybinė aplinkos monitoringo 2018–
2023 m. programa 
Vandenų srities plėtros 2017–2023 m. 
programa 

14.1.1. Pakrantės zonų 
eutrofikacijos indeksas ir 
plūduriuojančių plastikinių 
šiukšlių tankis 

Pakrantės zonų eutrofikacijos 
indeksas (Chlorofilas „a“ / 
bendras azotas / bendras 
fosforas) 

 14_10 NATURA 2000 
saugomų vandens teritorijų 
plotas 
 
14_21 Žuvų išteklių 
biomasės tendencijos 
 
14_30 Žuvų ištekliai 
viršijantys žuvų mirtingumą 
esant didžiausiam tvariam 
derliui (Fmsy) 
 
14_40 Maudymosi vietos su 
puikia vandens kokybe 
(siejasi su 6 DVT)  
 
14_50 Vidutinis vandenyno 
rūgštingumas (siejasi su 13 
DVT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81. Apsaugotų pakrančių ir jūrų 
teritorijų dalis (6.6., 14.1., 14.2., 
14.5.) 
 
 
82. Sužvejotų žuvų kiekio 
procentinė dalis telpanti į 
didžiausio tvaraus derliaus limitą 
(Pagal žuvų rūšis arba rūšių grupes) 
(2.3., 14.4., 14.6., 14.7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2. Iki 2020 metų tausiai valdyti ir 
saugoti jūrų ir pakrančių ekosistemas, 
siekiant išvengti didelio neigiamo 
poveikio, įskaitant jų atsparumo 
didinimą, ir imtis veiksmų joms atkurti, 
siekiant užtikrinti, kad vandenynai būtų 
sveiki ir produktyvūs.  

Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija  
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 m. veiksmų programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 
NPP (3.3.1.) 
Vandenų srities plėtros 2017–2023 m. 
programa 
Valstybinė aplinkos monitoringo 2018–
2023 m. programa 

14.2.1. Šalių išskirtinių 
ekonominių zonų, tvarkomų 
taikant ekosistema pagrįstus 
metodus, dalis 

Pajūrio juostos plotis nuo jūros 
iki apsauginio paplūdimio 
kopagūbrio  

14.3. Kuo labiau sumažinti ir spręsti 
vandenynų rūgštėjimo poveikio 
problemą, įskaitant ir glaudesnį mokslinį 
bendradarbiavimą visais lygiais.  

_ 

14.3.1. Vidutinis jūros 
vandens rūgštingumas (pH), 
matuojamas nustatytose 
reprezentatyvių mėginių 
ėmimo stotyse 

Vidutinis jūros vandens 
rūgštingumas 
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14.4. Iki 2020 metų veiksmingai 
reguliuoti derliaus nuėmimą ir 
panaikinti žuvininkystės kvotų viršijimą, 
neteisėtos, nedeklaruojamos ir 
nereglamentuojamos žvejybos praktiką 
ir įgyvendinti moksliniais tyrimais 
pagrįstus valdymo planus, siekiant 
atkurti žuvų atsargas per trumpiausią 
galimą laiką bent iki tokio lygio, kad 
būtų užtikrintas didžiausias galimas 
tausios žvejybos laimikis, apibrėžtas 
pagal jų biologines charakteristikas.  

Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija  
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 m. veiksmų programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 
(Žuvų ištekliai) 
NPP (3.3.1.) 
Vandenų srities plėtros 2017–2023 m. 
programa 

14.4.1. Biologiškai tvaraus 
lygio žuvų išteklių dalis 

_ 

14.5. Iki 2020 metų išsaugoti bent 10 
proc. pakrantės ir jūros zonų 
vadovaujantis nacionaliniais ir 
tarptautiniais įstatymais ir geriausia 
turima moksline informacija. 

Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija  
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 m. veiksmų programa 
NPP (3.3.1.) 

14.5.1. Saugomų jūros zonų 
dalis  

Saugomų jūros zonų dalis  

14.6. Iki 2020 metų uždrausti tam tikrų 
formų žuvininkystės subsidijas, kurios 
prisideda prie pajėgumų viršijimo ir 
pernelyg intensyvios žvejybos, 
panaikinti subsidijas, kurios prisideda 
prie neteisėtos, nedeklaruojamos ir 
nereglamentuojamos žvejybos, ir 
susilaikyti nuo naujų tokio pobūdžio 
subsidijų skyrimo, pripažįstant, kad 
tinkamas ir veiksmingas specialus ir 
diferencijuotas režimas, taikomas 
besivystančioms ir mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims, turėtų būti 
įtrauktas į Pasaulio prekybos 
organizacijos derybas dėl žuvininkystės 
subsidijų*. 

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 
(94.2.) 

14.6.1. Šalių pažanga 
įgyvendinant tarptautines 
kovos su neteisėta, 
nedeklaruota ir 
nereglamentuota 
žuvininkyste priemones 

_ 

14.7. Iki 2030 metų didinti tausaus jūrų 
išteklių naudojimo ekonominę naudą 
mažoms besivystančioms salų 
valstybėms ir mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims, įskaitant ir darnų valdymą 
žuvininkystės, akvakultūros ir turizmo 
srityse.  

_ 

14.7.1. Tvarios žuvininkystės 
dalis, palyginti su BVP, 
mažose besivystančiose salų 
valstybėse, mažiausiai 
išsivysčiusiose ir visose 
šalyse 

_ 
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14.a. Gilinti mokslines žinias, plėtoti 
mokslinių tyrimų pajėgumus ir perduoti 
jūrų technologijas, atsižvelgiant į 
Tarpvyriausybinės okeanografijos 
komisijos kriterijus ir Jūrų technologijų 
perdavimo gaires, siekiant pagerinti 
vandenynų sveikatą ir didinti jūrinės 
biologinės įvairovės indėlį į 
besivystančių šalių vystymąsi, 
pirmiausia mažose besivystančiose salų 
valstybėse ir mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse. 

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 
(81., 103.) 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 
Vandenų srities plėtros 2017–2023 m. 
programa 

14.a.1. Mokslinių tyrimų 
biudžeto lėšų, skiriamų 
tyrimams jūrų technologijų 
srityje, dalis 

Žemės ūkio ministerijos lėšos, 
skirtos jūriniams tyrimams 

14.b. Suteikti nedidelio masto žvejyba 
besiverčiantiems žvejams galimybes 
naudotis jūros ištekliais ir rinkomis. 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 m. veiksmų programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 
(Žuvų ištekliai) 

14.b.1. Šalių pažanga 
įgyvendinant teisines, 
strategines ir (arba) 
institucines programas, 
kuriose pripažįstamos ir 
ginamos mažų žuvininkystės 
ūkių teisės į jūrų išteklius ir 
rinkas  

_ 

14.c. Gerinti vandenynų ir jų išteklių 
išsaugojimą ir tausų naudojimą 
įgyvendinant tarptautinius įstatymus 
pagal Jungtinių Tautų jūros teisės 
konvenciją, kurioje ir nustatyta teisinė 
vandenynų ir jų išteklių išsaugojimo ir 
darnaus naudojimo sistema, kaip 
primenama dokumento „Ateitis, kurios 
norime“ 158 punkte.  

Nacionalinė klimato kaitos valdymo 
politikos strategija 

14.c.1. Šalių, pažengusių 
ratifikuojant, priimant ir 
įgyvendinant su vandenynais 
susijusias priemones, 
kuriose įtvirtintos 
tarptautinių įstatymų 
nuostatos pagal Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvenciją, 
tuo tikslu naudojant teisines, 
strategines ir institucines 
programas, siekiant 
apsaugoti ir subalansuotai 
naudoti vandenynus ir jų 
išteklius, skaičius 

_ 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS 

 

EKOSISTEMŲ IŠSAUGOJIMAS IR ATKŪRIMAS (15.1., 15.a.) 

Užtikrinti sausumos ir vidaus gėlo vandens ekosistemų ir jų paslaugų, pirmiausia miškų, pelkių ir 
sausumų, išsaugojimą, atkūrimą ir tausų naudojimą. 

Sutelkti ir padidinti finansinius išteklius iš visų šaltinių, siekiant išsaugoti ir tausiai naudoti biologinę 
įvairovę ir ekosistemas. 

 Ekosistemų ir jų paslaugų atkūrimas ir apsaugojimas yra įtrauktas į daugelį nacionalinių 
strateginių dokumentų. Keliami tikslai sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, ekosistemų 
ir jų teikiamų paslaugų kokybės blogėjimą, jas atkurti, plėtoti su tuo susijusius mokslinius 
tyrimus ir kt. 

 Nors Lietuva yra efektyviai perkėlusi tarptautines direktyvas į šalies teisinę sistemą, 
trūksta aktyvaus direktyvų tikslų įgyvendinimo bei jų stebėsenos. Pagal saugomų teritorijų 
valstybės kadastrą, Lietuvos NATURA 2000 saugojamos teritorijos siekia tik apie 75% 
ploto, kurį įsipareigota pasiekti pagal ES direktyvas102. Būtina iki 2020 m. įgyvendinti 
NATURA 2000 įsipareigojimus. 

 Kita vertus, svarbu užtikrinti ne tik saugomose teritorijose esančios gamtos apsaugą, 
tačiau darniai plėtoti visą šalies žaliąją infrastruktūrą. Reikalinga taikyti reguliarią žaliųjų 
teritorijų inventorizaciją, vertinant ekosistemų kokybinę būklę. Ekspertų teigimu, dėl mažo 
profesijos prestižo ir prastų atlyginimų trūksta ekologijos specialistų dėl to matomas ir 
biologinių tyrimų fiksuoti buveinių būklei trūkumas. Būtina švietimu skatinti visuomenės 
įsitraukimą, skiriant ypač daug dėmesio gamtos apsaugos edukacijai mokyklose. Turint 
omenyje, jog šios srities specialybės poreikis ateityje tik augs, svarbu jau dabar investuoti į 
jos populiarinimą ir plėtrą.    

 Ekspertų teigimu, Lietuvoje aplinkosauga vis dar suprantama sektoriškai. Kaip tikslas, 
buveinių puoselėjimas turėtų būti taikomas visų sektorių politikoje.  

 

DARNUS MIŠKŲ VALDYMAS (15.2.) 

Skatinti visų rūšių miškų darnaus valdymo įgyvendinimą, stabdyti miškų kirtimą, atkurti išnykusius 
miškus ir labai padidinti miškų želdinimą. 

 Strateginiuose dokumentuose įtvirtinti uždaviniai siekiantys užtikrinti racionalų Lietuvos 
miškų išteklių naudojimą, didinti medynų produktyvumą, išsaugoti ir didinti miško 
ekosistemų tvarumą atsižvelgiant į jų ekologinį ir socialinį vaidmenį bei įtaką klimato kaitos 
mažinime.  

 Kalbant apie darnų miškų valdymą, svarbu suprasti, jog miškingumo didėjimas nebūtinai 
reiškia ir didėjančią biologinę įvairovę. Todėl siekiant užtikrinti kokybiškas buveines ir 
bioįvairovę reikia laikytis darnių miško valdymo praktikų ir nuo kirtimo apsaugoti 
seniausius miškus.   

 JTO Maisto ir agrokultūros organizacija rekomenduoja 5 rodiklius vertinti ar miškas 
valdomas darniai: miško ploto metinis pokytis, virš žemės esantys biomasės ištekliai 
miškuose, miško ploto dalis esanti apsaugotose teritorijose, miško ploto dalis su ilgalaikiu 
miško valdymo planu, miško ploto dalis įvertinta pagal nepriklausomą miškų valdymo 
sertifikavimo schemą (pvz., PEFC arba FSC)103.  

                                                             
102 Remiantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro 2019-02-01 duomenimis 
103 Progress towards sustainable forest management, 2018. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-02-01.pdf
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 Darnus miškų valdymas taip pat prisideda prie vandens kokybės užtikrinimo (6.3.) ir 
klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo (13.1.).  

 

DIRVOŽEMIO DEGRADACIJOS STABDYMAS (15.3.) 

Atkurti nykstančią žemę ir dirvožemį, įskaitant žemę, paveiktą sausros ir potvynių, ir siekti, kad žemės 
būklė neblogėtų. 

 Strateginiuose dokumentuose keliami tikslai saugoti dirvožemį ir tausiai jį naudoti.  
 Lietuvos žemės būklė sparčiai blogėja. Dirvožemio degradacija – tai procesas, kurio metu 

dėl žmonių veiklos dirvožemio savybės keičiasi, jis tampa nederlingas. Netvarios 
ūkininkavimo praktikos, įskaitant nesubalansuotą trąšų ir pesticidų naudojimą, melioracijos 
sistemos problemos, miškų kirtimas, pramonės veikla, transportas, miestų plėtra - visi šie 
veiksniai prisideda prie sukeliamo neigiamo fizinio (pvz. erozija) arba cheminio (pvz. 
rūgštėjimas, tarša) poveikio dirvožemiui.  

 Žemės ūkio plotai gali sukurti unikalias buveinės dažnoms ir nykstančioms gyvūnų rūšims. 
Nuo kintančios žemės ūkio veiklos pokyčio priklauso gyvūnų rūšių likimas, įskaitant 
paukščių ir drugelių rūšis, ir, pasak ekspertų, per dažnai ūkio produktyvumas pasiekiamas 
gamtos ir buveinių sąskaita. Nors jau imamasi priemonių apriboti žemės ūkio žalą, 
ekspertai pabrėžia, kad pokyčiai vyksta per lėtai ir yra itin svarbu stebėti ir stabdyti žalą 
ekosistemoms. 

 Norint sustabdyti spartų žemės būklės blogėjimą, būtinas intensyvus ekologinio 
ūkininkavimo skatinimas (daugiau žr. 2.4.). Melioracijos sistemos atnaujinimas prisidėtų prie 
didelės žalos sausrų ir potvynių metu išvengimo bei pasirengimo klimato kaitai (apie 
prisitaikymą prie klimato kaitos žr. 13.1.). Atsakingas pramonės vystymas bei jos 
modernizavimas apribotų rizikas susijusias su šio sektoriaus tarša dirvožemiui (9 DVT). 
Galų gale, svarbu paminėti, jog nuo geros žemės būklės priklauso ir visuomenės sveikata, 
jos gebėjimas užsitikrinti sveiko ir maistingo maisto šaltinius (2.1, 2.2. ir 3 DVT).   

 

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR NYKSTANČIŲ RŪŠIŲ APSAUGOJIMAS BEI NELEGALIOS 
PREKYBOS SUSTABDYMAS (15.5, 15.7.) 

Imtis skubių ir reikšmingų veiksmų, siekiant sumažinti gamtos buveinių būklės blogėjimą, sustabdyti 
biologinės įvairovės praradimą ir apsaugoti nykstančias rūšis. 

 Imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant sustabdyti neleistiną saugomų augalijos ir gyvūnijos rūšių 
naikinimą ir neteisėtą prekybą jais bei išspręsti neteisėtos laukinės floros ir faunos pasiūlos ir 
paklausos klausimus. 

 Įvairiuose strateginiuose dokumentuose keliami tikslai apsaugoti nykstančias rūšis ir 
stabdyti nelegalią prekybą.   

 Svarbu paminėti, jog visų pirma būtina prioritetizuoti ir visus pajėgumus sutelkti į 
ekosistemų išsaugojimą ir atkūrimą, kadangi taip būtų užtikrintas ir pavienių rūšių 
saugumas. Kitaip tariant, raudonoje knygoje atsiduriančios rūšys yra ekosistemų 
neapsaugojimo pasekmė. Ekspertų teigimu, vienos rūšies išgelbėjimui reikalingi labai 
dideli ištekliai, tad tokie projektai dažnai sulaukia skeptiškumo iš visuomenės dėl jų 
įgyvendinimo, nors tai – be galo svarbūs veiksmai siekiant atkurti ekosistemas. Pasak šios 
srities specialistų, svarbu vengti paviršutiniškų sprendimų (pavyzdžiui vienkartinis vandens 
telkinių įžuvinimas), kurie ilgainiui nepasiteisina dėl prastos buveinės būklės.     
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 Muitinės tarnyba užsiima nelegalios gyvūnijos ir augalijos neteisėtos prekybos stabdymu. 
Kalbant apie nelegalią žvejybą ir medžioklę, pabrėžiama, jog savireguliacija užsiima patys 
žvejai ir medžiotojai saugodami teritorijas nuo brakonierių, tačiau resursų trūkumas, mažas 
aplinkos apsaugos inspekcijos darbuotojų skaičius sukuria sunkumų norint efektyviai 
reaguoti į brakonieriavimo atvejus.  

 

INVAZINIŲ RŪŠIŲ VALDYMAS (15.8.)  

Įdiegti priemones, skirtas užkirsti kelią svetimų invazinių rūšių plitimui ir labai sumažinti jų poveikį 
žemės ir vandens ekosistemoms, taip pat kontroliuoti arba sunaikinti tokias rūšis. 

 Strateginiuose dokumentuose keliami uždaviniai invazinių augalų ir gyvūnų rūšių 
naikinimui, taikant įvairias naikinimo priemones, stabdant plitimą ir stiprinant kontrolę, 
tiriant invazinių rūšių plitimo būdus, didinant visuomenės sąmoningumą bei tobulinant 
teisinę bazę. 

 Invazinės rūšys yra grėsmė vietinėms ekosistemoms - jos gali kelti žalą žemės ūkiui, 
vietinei bioįvairovei, ar net žmonių sveikatai. Pažymėtina, jog invazinių rūšių problema yra 
ypatingai sunkiai valdoma dėl naikinimo procese kartu pažeidžiamų ir vietinių augalijos bei 
gyvūnijos rūšių. Norint kompetentingai spręsti šias problemas, tinkamai nustatant 
efektyviausius naikinimo būdus, reikalinga užtikrinti ir atitinkamą bei specializuotą 
darbuotojų kompetencijų kėlimą.  

 

GAMTA KAIP VERTYBĖ (15.9.) 

Įtraukti ekosistemų ir biologinės įvairovės vertybes į nacionalinį ir vietinį planavimą, vystymosi 
procesus, skurdo mažinimo, švietimo bei kitas strategijas ir programas. 

 Svarbu vertinti ekosistemas ir biologinę įvairovę kaip nacionalinę vertybę. Ekspertų 
teigimu, Lietuvoje aplinkosauga vis dar suprantama kaip trukdis ekonominiam augimui, 
trumparegiškai žiūrima į gamtą kaip nesibaigiančių resursų šaltinį, trūksta tarpsektorinio 
įsipareigojimo saugoti gamtą įgyvendinant kitų sektorių nacionalinę politiką.   

 Šiam tikslui siūloma skatinti gamtos suvokimą kaip kultūrinės ir socialinės gerovės 
elementą: tai reiškia, jog privalome aktyviai pripažinti sąsajas tarp skurdo ir atitinkamai 
sunkesnės prieigos prie žalių erdvių, švarios žemės ir galimybės auginti sveiką maistą, bei 
didesnės tikimybės nukentėti nuo stichinių nelaimių ar užterštumo (taip pat žr. 1.5.). Dėl to 
būtina įtraukti gamtą kaip vertybę į nacionalinį ir vietinį planavimą, vystymosi procesus, 
skurdo mažinimo, žemės ūkio, turizmo, teritorijų planavimo ir kitas strategijas bei 
ataskaitas. Svarbu, jog ekosistemų ir biologinės įvairovės vertybės ne tik atsidurtų galinėse 
strategijų bei ataskaitų versijose, tačiau kartu rengimo procesuose aktyviai dalyvautų 
pilietinių organizacijų bei akademijos atstovai. 

 Svarbu įtraukti ekosistemų ir biologinės įvairovės vertybes ir į švietimo programas, taikant 
globaliojo švietimo modelį supažindinti moksleivius su gamta bei jos apsaugojimo 
priemonėmis per aktyvų, praktikoje taikomą mokymąsi (taip pat žr. 4.7.). 

 

PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ IR PRIEMONĖS PASIEKTI TIKSLUS 
(15.b., 15.c.) 

 Daugiau žr. 17 DVT. 
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REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

15.1. Lietuvoje matuojama saugomų teritorijų ploto dalis, kuri ne visad persidengia su NATURA 
2000 saugomomis teritorijomis, tad siūloma kartu aktyviai sekti ES rekomenduojamą rodiklį „15_20 
ES Buveinių direktyvos (NATURA 2000) saugomų žemės teritorijų plotas”. Taip pat, bioįvairovės 
sekimui siūlytini papildomi ES rodikliai „15_60 Bendras paukščių indeksas” ir „15_61 Pievų drugelių 
indeksas”. Nors drugelių indeksas yra ypatingai informatyvus rodiklis matuojant bioįvairovės kiekį 
bei buveinių būklę, ekspertų teigimu, jam matuoti Lietuvoje trūksta pajėgumų.    

15.2. Nesekama pažanga darnaus miškų valdymo srityje (15.2.1.). Dabartiniai rodikliai, pvz. 
„Miškininkystės ir medienos ruošos dalis bendrojoje pridėtinėje vertėje” ar „Vienam gyventojui 
tenkantis miško žemės plotas” neatspindi tarptautinių standartų matuojant darnų miškų valdymą. 
SDSN rekomenduojamas rodiklis (84. „ Miško teritorija, kuriai taikomas tvarus miškų valdymas, 
procentais nuo viso miško ploto (erdvinis suskirstymas)”) atspindėtų šio uždavinio poreikius  

15.3. Nesekamas 15.3.1. rodiklis, skirtas nualintai žemei matuoti. Šiam tikslui sekti Lietuvoje galėtų 
būti matuojama dirvožemio degradacija; ES rekomenduoja rodiklius „15_41 Žemės 
neproduktyvumo pokyčio greitis” ir „15_50 Vandens sukelta dirvožemio erozija” (taip pat žr. DVT 
2.4.).        

15.a. rekomenduojama sekti viešojo sektoriaus išlaidas biologinės įvairovės ir ekosistemų 
išsaugojimui ir tvariam naudojimui.  
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DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai dokumentai, 
kuriuose atspindimi DVT uždaviniai. 

Jungtinių Tautų 
rekomenduojami darnaus 
vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį 
atitinkantys rodikliai iš 
Nacionalinių Darnaus 
vystymosi rodiklių rinkinio 
(Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi 
tikslų rodiklių rinkinys 
šiam DV tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei 
vienam DV tikslui.  

Sustainable Development 
Solutions Network siūlomi 
rodikliai šiam DV tikslui (nuolat 
atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas 
rodiklį atitinkantis JT DVT 
uždavinys.   

15.1. Iki 2020 metų užtikrinti sausumos 
ir vidaus gėlo vandens ekosistemų ir jų 
paslaugų, pirmiausia miškų, pelkių, 
kalnų ir sausumų, išsaugojimą, atkūrimą 
ir tausų naudojimą laikantis 
tarptautinėse sutartyse nustatytų 
įsipareigojimų.  

Lietuva 2030 
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos 
krypčių aprašas 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. 
veiksmų programa 
NPP (3.3.1) 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija (22 ir 
80)  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
(Kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė) 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos 
strategija 
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 
programa 
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos 
(sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų 
įgyvendinimo programa 
Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 
m. programa 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2023 m. programa 

15.1.1. Miškų plotas, palyginti 
su visu žemės plotu 

Miškingumas (JT maisto ir 
žemės ūkio organizacijos 
skaičiavimo metodu) 

15_10 Miško ploto dalis 
 
15_20 ES Buveinių 
direktyvos (NATURA 
2000) saugomų žemės 
teritorijų plotas  
 
15_41 Žemės 
neproduktyvumo pokyčio 
greitis 
 
15_50 Vandens sukelta 
dirvožemio erozija (siejasi 
su 2 DVT) 
 
15_60 Bendras paukščių 
indeksas (siejasi su 2 DVT) 
 
15_61 Pievų drugelių 
indeksas  
 
Daugiafunkciniai rodikliai: 
 
06_30 Biocheminio 
deguonies 
paklausa upėse 
 
06_40 Nitratai 
požeminiuose vandenyse 
(siejasi su 2 DVT) 
 
06_50 Fosfatai upėse 
 
11_31 Gyvenvietės plotas 
vienam gyventojui (siejasi 
su 15 DVT)  

83. Metinis miško ploto ir 
dirbamos žemės pokytis 
(erdvinis suskirstymas, tarp 
pirminio ar natūralaus miško, 
antrinio, degraduoto ar 
persodinto miško) (2.4., 15.1.) 
 
84. Miško teritorija, kuriai 
taikomas tvarus miškų 
valdymas, procentais nuo viso 
miško ploto (erdvinis 
suskirstymas) (6.6., 15.1., 15.2.) 
  
 
85. Metinis nualintos ar 
dykumomis tapusios ariamos 
žemės pokytis (% arba ha) 
(pagal degradacijos mastą, 
išskiriant lengvą, vidutinį, stiprų 
ir ekstremalų) (2.4., 15.2., 15.3.) 
 
86. Raudonojo sąrašo indeksas 
(pagal pagrindines rūšių grupes) 
(11.4., 15.5., 15.7., 15.c.) 
 
87. Saugomos teritorijos 
sutampančios su biologine 
įvairove (pagal regioną arba 
biomą) (11.4., 14.2., 15.5., 
15.c.) 

15.1.2. Sausumos ir gėlo 
vandens biologinei įvairovei 
svarbių objektų, priklausančių 
saugomoms teritorijoms, dalis 
pagal ekosistemos tipą  

Saugomų gamtos teritorijų 
plotas, palyginti su šalies 
plotu 

15.2. Iki 2020 metų skatinti visų rūšių 
miškų darnaus valdymo įgyvendinimą, 
stabdyti miškų kirtimą, atkurti 
išnykusius miškus ir labai padidinti 
miškų želdinimą pasauliniu lygiu.  

Lietuva 2030 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos 
strategija 
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 
programa 
Nacionalinė žemės konsolidacijos strategija 
NPP (3.3.1) 
Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 m. 
programa 

15.2.1. Pažanga darnaus 
miškų valdymo srityje 

Įveistų naujų miškų plotas 
(III–IV grupių miškuose 
iškertamo žalių medžių 
stiebų tūrio ir jų grynojo 
prieaugio santykis; 
Miškininkystės ir medienos 
ruošos dalis bendrojoje 
pridėtinėje vertėje; Vienam 
gyventojui tenkantis miško 
žemės plotas) 
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15.3. Iki 2030 metų kovoti su 
dykumėjimu, atkurti nykstančią žemę ir 
dirvožemį, įskaitant žemę, paveiktą 
dykumėjimo, sausros ir potvynių, ir 
siekti, kad žemės būklė neblogėtų 
visame pasaulyje. 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa 
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. strategija (56.4.) 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija (46.) 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos 
strategija 
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 
programa 
Nacionalinė žemės konsolidacijos strategija 
Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 m. 
programa 
NPP (3.3.1) 

15.3.1. Nualintos žemės dalis, 
palyginti su visu žemės plotu  

_ 

15.4. Iki 2030 metų užtikrinti kalnų 
ekosistemų išsaugojimą, įskaitant jų 
biologinę įvairovę, siekiant padidinti jų 
pajėgumą teikti naudą, kuri yra būtina 
sąlyga darniam vystymuisi. 

_  

15.4.1. Kalnų biologinei 
įvairovei svarbių objektų, 
priklausančių saugomoms 
teritorijoms, dalis  

_  

15.4.2. Kalnų žaliosios dangos 
indeksas 

_  

15.5. Imtis skubių ir reikšmingų 
veiksmų, siekiant sumažinti gamtos 
buveinių būklės blogėjimą, sustabdyti 
biologinės įvairovės praradimą ir iki 
2020 metų apsaugoti nykstančias rūšis 
ir užkirsti kelią jų išnykimui. 

Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija  
Lietuva 2030 
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos 
krypčių aprašas 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa 
Lietuvos žuvininkystės 2014–2020 m. veiksmų 
programa  
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos 
strategija 
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 
programa 
Nacionalinė žemės konsolidacijos strategija 
NPP (3.3.1) 
Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 
m. programa 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2023 m. programa 

15.5.1. Raudonosios knygos 
indeksas 

Raudonosios knygos 
indeksas 
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15.6. Skatinti sąžiningą ir lygiateisį 
dalijimąsi genetinių išteklių teikiama 
nauda ir suteikti galimybes naudotis 
tokiais ištekliais, kaip susitarta 
tarptautiniu lygiu. 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
NPP (3.3.1) 

15.6.1. Šalių, priėmusių 
teisines, administracines ir 
strategines programas 
siekiant užtikrinti sąžiningą ir 
lygiateisį dalijimąsi genetinių 
išteklių teikiama nauda, 
skaičius 

Šalių, priėmusių teisines, 
administracines ir 
strategines programas 
siekiant užtikrinti sąžiningą 
ir lygiateisį dalijimąsi 
genetinių išteklių teikiama 
nauda, skaičius 

15.7. Imtis neatidėliotinų veiksmų, 
siekiant sustabdyti neleistiną saugomų 
augalijos ir gyvūnijos rūšių naikinimą ir 
neteisėtą prekybą jais bei išspręsti 
neteisėtos laukinės floros ir faunos 
pasiūlos ir paklausos klausimus. 

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija 
NPP (3.3.1) 

15.7.1. Nelegaliai sumedžiotų, 
neteisėtai perkamų arba 
parduodamų laukinių gyvūnų 
dalis  

Nelegaliai sumedžiotų, 
neteisėtai perkamų arba 
parduodamų laukinių 
gyvūnų dalis  

15.8. Iki 2020 metų įdiegti priemones, 
skirtas užkirsti kelią svetimų invazinių 
rūšių platinimui ir labai sumažinti jų 
poveikį žemės ir vandens 
ekosistemoms, taip pat kontroliuoti 
arba sunaikinti tokias pirmenybines 
rūšis. 

Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija (85.) 
NPP (3.3.1) 
Valstybinė aplinkos monitoringo 2011–2017 m. 
programa 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2023 m. programa 

15.8.1. Nacionalinius teisės 
aktus priimančių ir 
pakankamai išteklių svetimų 
invazinių rūšių plitimo 
prevencijai arba kontrolei 
skiriančių šalių dalis  

Nacionalinius teisės aktus 
priimančių ir pakankamai 
išteklių svetimų invazinių 
rūšių plitimo prevencijai 
arba kontrolei skiriančių 
šalių dalis  

15.9. Iki 2020 metų įtraukti ekosistemų 
ir biologinės įvairovės vertybes į 
nacionalinį ir vietinį planavimą, 
vystymosi procesus, skurdo mažinimo 
strategijas ir ataskaitas. 

Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija  
Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos 
krypčių aprašas 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa 
Lietuva 2030 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. 
veiksmų programa  
Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos 
strategija 
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 
programa 
Nacionalinė žemės konsolidacijos strategija 
NPP (3.3.1) 
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos 
(sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų 
įgyvendinimo programa 
Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas 
Valstybinė aplinkos monitoringo 2011–2017 metų 
programa 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2023 m. programa 

15.9.1. Pažanga siekiant 
nacionalinių tikslų, nustatytų 
remiantis 2011–2020 m. 
strateginio biologinės 
įvairovės išsaugojimo plano 2-
uoju Aiči biologinės įvairovės 
tikslu 

_  
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15.a. Sutelkti ir labai padidinti 
finansinius išteklius iš visų šaltinių, 
siekiant išsaugoti ir tausiai naudoti 
biologinę įvairovę ir ekosistemas. 

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija  
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 
programa 
Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos 
strategija 
Vandenų srities plėtros 2017 - 2023 m. programa 
Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis 
2017 - 2019 m. veiklos planas (1.2.1) 

15.a.1. Oficiali parama 
vystymuisi ir valdžios 
sektoriaus išlaidos biologinės 
įvairovės ir ekosistemų 
išsaugojimui ir tvariam 
naudojimui 

_  

15.b. Sutelkti iš visų šaltinių ir visais 
lygiais didelius išteklius, skirtus darniam 
miškų valdymui finansuoti, ir numatyti 
tinkamas paskatas besivystančioms 
šalims tokiam valdymui, įskaitant 
išsaugojimą ir miškų atželdinimą, remti. 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa 
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 
programa 
Nacionalinė žemės konsolidacijos strategija 
Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis 
2017 - 2019 m. veiklos planas (1.2.1) 

15.b.1. Oficiali parama 
vystymuisi ir valdžios 
sektoriaus išlaidos biologinės 
įvairovės ir ekosistemų 
išsaugojimui ir tvariam 
naudojimui  

_ 

15.c. Didinti pasaulinę paramą 
pastangoms kovojant su neleistinu 
saugomų rūšių naikinimu ir neteisėta 
prekyba, įskaitant vietos bendruomenių 
gebėjimų naudotis darnaus 
pragyvenimo šaltinio galimybėmis 
stiprinimą. 

_  

15.c.1. Nelegaliai sumedžiotų, 
neteisėtai perkamų arba 
parduodamų laukinių gyvūnų 
dalis  

Nelegaliai sumedžiotų, 
neteisėtai perkamų arba 
parduodamų laukinių 
gyvūnų dalis  
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS 

 

SMURTO MAŽINIMAS IR VAIKŲ APSAUGA (16.1., 16.2.)  

Sumažinti visų formų smurtą ir jo sukeltų mirčių skaičių.  

Užtikrinti vaiko teisių apsaugą, panaikinti vaikų paniekinimą, išnaudojimą, neteisėtą prekybą ir visų 
formų smurtą prieš vaikus bei jų kankinimą. 

 Strateginiuose dokumentuose keliami tikslai sumažinti smurto apraiškas bei nužudymų 
skaičių tenkantį 100 tūkst. gyventojų, ypatingas dėmesys skiriamas vaiko teisių apsaugos 
užtikrinimui. Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo 
nukentėjusiems asmenims 2014-2020 m. programa yra pagrindinis dokumentas keliantis 
tikslus kovoti su smurtu artimoje aplinkoje prieš vaikus, moteris bei vyrus.   

 Siekiant ir toliau kovoti su itin didele smurto artimoje aplinkoje problema, būtina užtikrinti 
ilgalaikės pagalbos smurtą patyrusiems asmenims sistemą, bei toliau skatinti asmenis 
atpažinti ne tik fizinį, tačiau ir psichologinį bei seksualinį smurtą. Taip pat svarbus vaiko 
teisių apsaugos elementas yra visuomenės sąmoningumo didinimas, šviečiant apie 
agresyvaus elgesio prieš vaikus ir fizinių bausmių žalą vaiko gerovei.    

 Daugiau apie smurtą artimoje aplinkoje prieš moteris žiūrėti 5.2. 
 Prekyba žmonėmis Lietuvoje nėra aktualizuota, tačiau gili problema, kurios aukomis 

tampa ir vaikai. Dažniausiai Lietuvos piliečiai išnaudojami užsienyje priverstiniam darbui, 
prostitucijai, arba nusikalstamai veiklai. Šiuolaikinės vergovės atvejai taip pat aptinkami 
Lietuvoje. Siektina tobulinti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą (taip pat žr. 8.7).  

 

TEISINGUMAS VISIEMS (16.3.)  

Skatinti efektyvų teisinės valstybės veikimą ir užtikrinti visiems vienodą teisę reikalauti teisingumo. 
Vystyti kalėjimų sistemos reintegracines funkcijas.  

 Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti lygybės teisės atžvilgiu principai. 
Strateginiuose dokumentuose keliamas poreikis modernizuoti laisvės atėmimo vietas, 
tačiau neplėtojami tikslai, susiję su kalėjimų darbuotojų kompetencijų kėlimu ar įkalintųjų 
įgūdžių vystymu.  

 Ekspertų teigimu, būtina keisti požiūrį į Lietuvos kalėjimų sistemos paskirtį - svarbu 
suprasti, jog tai visų pirma ne baudžiančios, o asmenis reintegruoti į visuomenę siekiančios 
institucijos. Tokiam persiorientavimui reikalinga infrastruktūra bei visapusiškas darbuotojų 
kompetencijų kėlimas. Svarbu plėsti įkalintųjų įgūdžiams lavinti ir prisitaikymui prie darbo 
rinkos skirtų mokymų programas, didinti institucijų gebėjimus teikti psichologinę pagalbą. 
Ilgalaikis siekis darniai vystant teisėsaugos sistemą yra mažinti įkalinamųjų skaičių ir 
įkalinimo trukmę, keisti tokias bausmes viešaisiais darbais, įtraukiant nevyriausybines 
organizacijas į procesą.   
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KORUPCIJOS IR KYŠININKAVIMO MAŽINIMAS, KOVA SU ORGANIZUOTU 
NUSIKALSTAMUMU (16.5., 16.4.) 

Labai sumažinti visų formų korupciją ir kyšininkavimą. 

Sumažinti kontrabandos mastus, sustiprinti pavogto turto išieškojimą ir grąžinimą bei kovoti su visų 
formų organizuotu nusikalstamumu. 

 Strateginiuose dokumentuose, visų pirma Nacionalinėje kovos su korupcija 2015-2025 m. 
programoje, keliami tikslai mažinti korupcijos mastą, didinant skaidrumą, viešojo 
sektoriaus atskaitingumą visuomenei, užtikrinant atsakomybės neišvengiamumą, 
skatinant visuomenės nepakantumą korupcijai, ir kt. Viešojo saugumo plėtros 2015 – 2025 
metų programoje keliamas tikslas sukurti aplinką, nepalankią organizuotam 
nusikalstamumui, ir mažinti organizuotų nusikalstamų grupuočių daromų nusikaltimų žalą 
visuomenei. 

 Korupcijos sąvoka apima tokius veiksmus kaip kyšininkavimas, prekyba poveikiu, 
piktnaudžiavimas tarnyba, nepotizmas, interesų konfliktas bei viešųjų ir privačių interesų 
painiojimas. 2017 m. Eurobarometro duomenimis, 93 proc.  Lietuvos gyventojų teigia, kad 
korupcijos mastai Lietuvoje – dideli, tuo tarpu net 48 proc. mano, kad korupcija yra kartais 
arba visada pateisinama104. Nors pastaraisiais metais pažymima aiški nuostatų apie 
korupcijos nepateisinamumą didėjimo tendencija, ir aktyvi kova prieš kyšių davimą 
policijai ar sveikatos sektoriuje atnešė staigių rezultatų, visgi Lietuvoje nemažai korupcijos 
aspektų vis dar yra normalizuoti. Siektina toliau šviesti visuomenę apie korupcijos žalą, 
skatinti pranešti pastebėjus korupcijos apraiškas. 

 

SKAIDRIOS INSTITUCIJOS (16.6.) 

Kurti veiksmingas, atsakingas ir skaidrias institucijas visais lygiais. 

 Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje įtvirtinamas tikslas atsakingai 
formuoti ir įgyvendinti viešąją politiką, didinant atvirumą, teikiant geros kokybės 
administracines ir viešąsias paslaugas bei stiprinant strateginio mąstymo gebėjimus 
institucijose. 

 Siekiant šio uždavinio įgyvendinimo būtina skatinti duomenų atvėrimą - kokybišką viešųjų 
institucijų dokumentų skaitmenizavimą, informacijos viešinimą, jog jie būtų laisvai 
prieinami visiems šalies gyventojams. Atviri duomenys prisideda ne tik prie viešojo 
sektoriaus efektyvumo bei skaidrumo ir gyventojų pasitikėjimo valstybinėmis 
institucijomis didinimo, tačiau kartu yra įrankis įgalinti ir verslą produktyviai veiklai105. 
Ekspertų teigimu, viešajame sektoriuje trūksta duomenų raštingumo įgūdžių.  

 Institucijų veiksmingumas ir atsakingumas gali būti užtikrinamas per visų šalies gyventojų 
įtraukimą į sprendimų priėmimą (daugiau žr. 16.7.) 

 

PRIEIGA PRIE INFORMACIJOS (16.10.) 

Užtikrinti viešąją prieigą prie informacijos ir saugoti pagrindines laisves vadovaujantis nacionaliniais 
įstatymais ir tarptautinėmis sutartimis. Užtikrinti žiniasklaidos laisvę.  

 Strateginiuose dokumentuose įtvirtinami uždaviniai užtikrinti, jog visuomenei būtų 
prieinama visa su viešuoju interesu susijusi viešojo valdymo institucijų turima informacija.  

                                                             
104 Eurobarometro duomenimis, 2017. 
105 Esamos atvirų duomenų (eko)sistemos Lietuvoje problematika, 2018 . 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/81007
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/09/atviru-duomenu-ekosistemos-problematika_saule-gabriele.pdf
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 Ekspertų teigimu, ypač varbu užtikrinti žurnalistų apsaugą bei įgalinti žurnalistus laisvai 
prieiti prie informacijos. Turi būti numatyta baudžiamoji atsakomybė už žurnalistų 
persekiojimą, dekriminalizuotas šmeižtas. Rekomenduojama sukurti žurnalistų darbo 
saugumą ir laisvę užtikrinančias gaires, taip užtikrinant, kad nebūtų ribojamas ir 
stabdomas žurnalistų darbas.  

 Su greitai kintančiomis informacinėmis technologijomis atsiranda tam tikri iššūkiai 
patikimos ir kokybiškos informacijos sklaidoje. Būtina užtikrinti priemones, įgalinančias 
kokybišką žurnalistiką. Kasvarbus Lietuvai uždavinys, kuris prisidėtų ir prie žiniasklaiidos 
laisvės ir įgalinimo tikslo.  isidėtų ir prie žiniasklaidos laisvės ir įgalinimo tikslo.   

 

ĮTRAUKUS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS (16.7.) 

 Užtikrinti atsakomųjų, įtraukių, pagrįstų visų dalyvavimu ir atstovaujamųjų sprendimų priėmimą 
visais lygiais. 

 Strateginiuose dokumentuose, tokiuose kaip Viešojo valdymo tobulinimo programa, 
atsispindi poreikis užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę 
aktyviai juose dalyvauti, įskaitant per viešąsias konsultacijas ir gyventojų bei 
bendruomenių įsitraukimą sprendžiant vietos reikalus. Nors yra padedamas geras 
pamatas tokiose programose kaip Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa, 
vis dar yra skiriama per mažai dėmesio atstovaujamųjų sprendimų priėmimui. Būtina 
užtikrinti, kad įvairios grupės būtų ne vien konsultuojamos, bet ir kad šių grupių atstovai 
būti sprendimų priėmėjai.  

 Įtraukus, visų dalyvavimu ir atstovavimu pagrįstas sprendimų priėmimas atsižvelgia į 
nacionalinę demografiją ir skatina, kad sprendimus priimtų ir moterys bei mergaitės, 
vietinės bendruomenės, žmonės su negalia bei vaikai ir jaunimas106. Lietuvoje trūksta 
informacijos apie įtraukų ir atstovaujamąjį sprendimų priėmimą, ypač apie neįgaliųjų ar 
įvairių gyventojų grupių dalyvavimą. Visgi, šiuo metu renkami duomenys parodo spragas, 
pavyzdžiui, moterų Seime dalis sudaro tik 26.94 proc., o savivaldų tarybose tik 21.27 
proc.107 Ribotos skirtingų visuomenės grupių galimybės dalyvauti sprendimų priėmime 
parodo nereprezentatyvų sprendimų priėmimą tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygiu. 

 Panašios problemos matomos ir gyventojų nuomonėje apie galimybes įsitraukti į 
sprendimus -  2017 m. net 30 proc. Lietuvos gyventojų teigė, kad negali daryti įtakos 
savivaldybės sprendimams108. Tai galimai indikuoja ribotas visuomenės galimybes 
dalyvauti valdymo procesuose arba informacijos, kaip tai padaryti, trūkumą.  

 Plačiau apie lyčių lygybės problematiką ir moterų lyderystę politikoje rašoma 5.5. 
uždavinyje, o apie politinę visų žmonių įtrauktį - 10.2. uždavinyje. 

 

DISKRIMINACIJOS MAŽINIMAS (16.b.) 

Skatinti priimti ir įgyvendinti darniam vystymuisi skirtus nediskriminacinius įstatymus ir politiką.        

 Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti lygybės teisės atžvilgiu principai. 
Strateginiuose dokumentuose brėžiami tikslai kovoti su visų formų diskriminacija, 
įvardinamas poreikis panaikinti neapykantos nusikaltimus. 

 Ypač svarbus teisingumo visiems aspektas yra kova su diskriminacija (dėl lyties, lytinės 
orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, negalios, amžiaus, socialinės padėties, įsitikinimų ar 

                                                             
106 Inclusive Institutions for Sustainable Development, 2016. 
107 Nacionaliniai darnaus vystymosi rodikliai, 2018. 
108 ibid.  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10792Chapter4_GSDR2016.pdf
https://osp.stat.gov.lt/nacionaliniai-darnaus-vystymosi-rodikliai
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pažiūrų, tikėjimo ir kt.). Vienas iš 7 apklaustų norinčių emigruoti Lietuvos gyventojų iš šalies 
išvyktų, nes jaučiasi neįvertintas ar diskriminuojamas109. Diskriminacijos problemos 
egzistavimą patvirtina ir bendrų nuostatų bei tolerancijos Lietuvoje tyrimai. 2015 m. 
vykusios apklausos duomenimis, virš 60 proc. apklaustųjų įvardino, jog per pastaruosius 
penkis metus jų nuomonė apie romus, iš įkalinimo įstaigų išėjusius asmenis, pabėgėlius, 
musulmonus bei homoseksualius asmenis pablogėjo110. Tad būtina stiprinti atsakingą 
teisėsaugos požiūrį į skundus dėl diskriminacijos, ypač kalbant apie sunkiausius jos 
atvejus - neapykantos nusikaltimų tyrimai dažnai sustabdomi ar nutraukiami, vyrauja tokių 
nusikaltimų nebaudžiamumo įspūdis, neišvystyta efektyvi reakcija į internetinėje erdvėje 
vykstančias neapykantos apraiškas, aukoms nėra teikiama kompleksinė pagalba ir kt.111. 
Daugiau apie moterų diskriminaciją žr. 5 DVT.   

 

PASAULINĖ DARNAUS VYSTYMOSI PARTNERYSTĖ (16.a.) 

 Daugiau žr. 17 DVT.  

 

REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

16.1. Nėra sekama Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. patyrusių fizinį, psichologinį arba seksualinį 
smurtą, dalis (16.1.3.) 

16.2. Nėra sekamas vaikų artimoje aplinkoje patiriamas psichologinis ir fizinis (16.2.1.), bei 
seksualinis smurtas (16.2.3.) 

16.3. Nėra sekama suaugusiųjų per pastaruosius metus patirta prievarta (16.3.1).  

16.5. Alternatyviai, vietoje šiuo metu matuojamų kyšių atvejų, ES siūlo sekti korupcijos suvokimo 
indeksą, SDSN rodiklį „94. Gyventojų viešojo sektoriaus korupcijos lygio suvokimas”. 

16.6. Institucijų skaidrumui bei atsakingumui sekti, ES taip pat rekomenduoja sekti gyventojų dalį, 
pasitikinčią ES institucijomis. 

16.7. Įtraukių ir atstovaujamųjų sprendimų priėmimo rodiklis stebintis valstybės tarnautojus neturi 
diferenciacijos pagal neįgalumo statusą ir gyventojų grupes bei šio skaičiaus palyginimo su 
nacionaliniu pasiskirstymu. Tuo tarpu gyventojų, kurie netiki, kad gali daryti įtaką savivaldybės 
sprendimams nėra tapatus JTO rekomendacijoms - trūksta nacionalinio lygmens, įtraukumo ir 
lankstumo aspektų ir diferenciacijos pagal lytį, amžių ar neįgalumo statusą. Visgi nei vienas iš šių 
rodiklių neatsižvelgia į tai ar ir kaip asmenys gali dalyvauti sprendimų priėmimo procese, todėl šie 
rodikliai yra tobulintini112. 

16.b. Nesekami diskriminacijos atvejai.  

Taip pat naudingi ES rodikliai teisingumo sistemos pajėgumams ir skaidrumui sekti yra „ viešosios 
išlaidos teismams” bei „ gyventojų teismų sistemos kaip nepriklausomos suvokimas” (šie rodikliai 
taikytini daugelio uždavinių įgyvendinimui sekti).

                                                             
109 Spinter tyrimas: Kas sulaikytų Lietuvius nuo emigracijos, 2017. 
110 Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktos visuomenės nuostatų apklausos 2015 m. 
rezultatai. 
111 Atsakas į neapykantos nusikaltimus: situacijos lietuvoje apžvalga, 2017 . 
112  Virtual Network Sourcebook on Measuring Peace, Justice and Effective Institutions, 2015. 
Measuring Responsive, Inclusive, Participatory and Representative Decision-Making at all Levels in SDG Target 16.7 with 
V-Dem Data, 2017. 

http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis_noslide/menutop/9/home/publish/ODk0Ozk7OzA=
http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-2015.pdf
http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-2015.pdf
https://hrmi.lt/wp-content/uploads/2017/12/Atsakas-%C4%AF-neapykantos-nusikaltimus-2017-1.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Virtual%20Network%20on%20Goal%2016%20indicators%20-%20Indicators%20we%20want%20Report.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/9f/38/9f3843a6-be4a-49eb-957b-ea9a8903ee1e/v-dem_policybrief_10_2017.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/9f/38/9f3843a6-be4a-49eb-957b-ea9a8903ee1e/v-dem_policybrief_10_2017.pdf
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
tikslų uždaviniai (2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi DVT 
uždaviniai. 

Jungtinių Tautų 
rekomenduojami darnaus 
vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys rodikliai iš 
Nacionalinių Darnaus vystymosi rodiklių 
rinkinio (Lietuvos statistikos 
departamentas, 2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV 
tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei vienam 
DV tikslui.  

Sustainable Development 
Solutions Network siūlomi 
rodikliai šiam DV tikslui 
(nuolat atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas 
rodiklį atitinkantis JT DVT 
uždavinys.   

16.1. Labai sumažinti visų formų 
smurtą ir jo sukeltų mirčių skaičių 
visame pasaulyje.  

Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. 
strategija 
NPP (8.1.2.4.) 
Valstybinės smurto artimoje aplinkoje 
prevencijos ir pagalbos teikimo 
nukentėjusiems asmenims 2014–2020 
m. programa 
Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 
m. programa 

16.1.1. Tyčinių 
žmogžudysčių aukų skaičius, 
tenkantis 100 tūkst. 
gyventojų, pagal lytį ir 
amžių 

Užregistruotų nužudymų aukų skaičius (0–
17 metų amžiaus asmenys / 18 metų ir 
vyresnio amžiaus asmenys / 
vyrai/moterys); 
Užregistruotų asmenų, nukentėjusių nuo 
nužudymų, skaičius, tenkantis 100 tūkst. 
gyventojų 

16_10 Mirtys dėl 
žmogžudystės, užpuolimo 
(pagal lytį) 
 
16_20 Gyventojai, 
pranešantys apie nusikaltimus, 
smurtą ar vandalizmą savo 
aplinkoje (siejasi su 11 DVT) 
 
16_30 Viešosios išlaidos 
teismams   
 
16_40 Gyventojų teismų 
sistemos kaip nepriklausomos 
suvokimas 
 
16_50 Korupcijos suvokimo 
indeksas 
 
16_60 Gyventojų dalis 
pasitikinti ES institucijomis  
 
Daugiafunkciniai rodikliai 
 
05_10 Per paskutinius 12 
mėnesių iki interviu patirtas 
fizinis ir seksualinis smurtas 
prieš moteris  

88. Smurtiniai sužalojimai ir 
mirtys 100 000 gyventojų 
(pagal lytį, amžių, etninę 
kilmę, regioną) (5.1., 5.2. 
16.1., 16.2.)  
 
89. Pabėgėlių skaičius 
(pagal lytį, amžių, religiją, 
tautinę ir etninę kilmę bei 
negalią) (10.7., 16.1.)  
  
90. Juridinių asmenų ir 
susitarimų dalis, 
kuriems/kuriais viešai 
prieinama faktiškoji 
nuosavybės informacija 
(16.4., 17.1.)   
  
91. Visų centrinės valdžios 
institucijų bruto pajamos, 
išlaidos ir finansavimas, 
kurie yra pateikiami 
valstybės biudžeto 
dokumentuose ir patvirtinti 
įstatymų leidėjo (išteklių 
pajamos turėtų būti 
suskirstytos pagal 
projektus ir įmones) (12.2., 
16.5., 16.6.)  
  
92. Vaikų iki 5 metų, kurių 
gimimas įregistruotas 
civilinėje institucijoje, 
procentinė dalis (pagal lytį, 
etninę kilmę, religiją, 

16.1.2. Mirčių dėl konfliktų 
skaičius, tenkantis 100 
tūkst. gyventojų, pagal lytį, 
amžių ir priežastį 

_ 

16.1.3. Gyventojų, per 
paskutinius 12 mėn. 
patyrusių fizinį, psichologinį 
arba seksualinį smurtą, dalis 

_ 

16.1.4. Gyventojų, kurie 
jaučiasi saugiai, 
vaikščiodami vieni savo 
gyvenamajame rajone, dalis 

16 metų ir vyresnių asmenų, kurie jaučiasi 
labai saugiai ar pakankamai saugiai tamsiu 
paros metu vieni vaikščiodami savo 
gyvenamajame rajone, 
dalis (moterys/vyrai) 

16.2. Panaikinti vaikų paniekinimą, 
išnaudojimą, neteisėtą prekybą ir visų 
formų smurtą prieš vaikus bei jų 
kankinimą.  

Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. 
strategija 
NPP (8.1.2.4.) 
Vaiko gerovės valstybės politikos 
koncepcija 
Valstybinės smurto artimoje aplinkoje 

16.2.1. 1–17 metų amžiaus 
vaikų, per paskutinį mėnesį 
patyrusių bet kokią tėvų 
arba globėjų fizinę bausmę 
ir (arba) psichologinę 
agresiją, dalis 

_  
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prevencijos ir pagalbos teikimo 
nukentėjusiems asmenims 2014–2020 
m. programa 
Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 
m. programa 

16.2.2. Prekybos žmonėmis 
aukų skaičius, tenkantis 
100 tūkst. gyventojų, pagal 
lytį, amžių ir išnaudojimo 
formą 

Pripažintų asmenų (ikiteisminiuose 
tyrimuose), nukentėjusių nuo prekybos 
žmonėmis (tarp jų ir nuo išnaudojimo 
priverstiniam darbui), skaičius (0–17 metų 
amžiaus asmenys / 18 metų ir vyresnio 
amžiaus asmenys / vyrai / moterys / 
asmenys, nukentėję nuo prekybos 
žmonėmis  seksualiniam išnaudojimui 
(prostitucijai) / asmenys nukentėję nuo 
prekybos žmonėmis nusikalstamoms 
veikoms / asmenys, nukentėję nuo 
prekybos žmonėmis priverstiniam darbui / 
asmenys, nukentėję nuo prekybos 
žmonėmis priverstinėms vedyboms / 
asmenys nukentėję nuo prekybos 
žmonėmis nusikalstamoms veikomsir 
priverstiniam darbui / asmenys, nukentėję 
nuo prekybos žmonėmis neteisėtam 
įvaikinimui / asmenys, nukentėję nuo 
išnaudojimo priverstiniam darbui / 
Pripažintų asmenų (ikiteisminiuose 
tyrimuose), nukentėjusių nuo prekybos 
žmonėmis (tarp jų ir nuo išnaudojimo 
priverstinaim darbui), skaičius (1000 tūkst. 
gyventojų) 

negalią, geografinę padėtį 
ir kt.) (16.9.)  
 
93. Nacionalinės teisės ir 
(arba) konstitucinės 
garantijos dėl teisės į 
informaciją deklaravimas ir 
įgyvendinimas (16.10.)  
 
94. Gyventojų viešojo 
sektoriaus korupcijos lygio 
suvokimas (16.5., 16.6.) 

16.2.3. Jaunų (18-29 metų 
amžiaus) moterų ir vyrų, iki 
18 metų amžiaus patyrusių 
seksualinę prievartą, dalis 

_ 

16.3 Skatinti pagarbą teisinei valstybei 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu ir 
užtikrinti visiems vienodą teisę 
reikalauti teisingumo 

Nacionalinė kovos su korupcija 2015-
2025 m. programa 
NPP (1.2.3)  
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programa 

16.3.1. Gyventojų, per 
paskutinius 12 mėn. 
patyrusių prievartą ir apie 
tai pranešusių 
kompetentingoms 
institucijoms arba kitoms 
oficialiai pripažįstamoms 
konfliktų sprendimo 
sistemoms, dalis 

_ 
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16.3.2. Suimtų laikomų, bet 
dar nenuteistų, asmenų 
dalis, palyginti su bendru 
kalinių skaičiumi 

Suimtų laikomų, bet dar nenuteistų, 
asmenų dalis, palyginti su bendru kalinių 
skaičiumi  

16.4. Iki 2030 metų labai sumažinti 
neteisėtus finansinius ir ginklų srautus, 
sustiprinti pavogto turto išieškojimą ir 
grąžinimą bei kovoti su visų formų 
organizuotu nusikalstamumu.  

Nacionalinė kovos su korupcija 2015-
2025 m. programa 
Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 
m. programa 

16.4.1. Bendroji įeinančių ir 
išeinančių neteisėtų 
finansinių srautų vertė (JAV 
doleriais, pagal to meto 
valiutos kursą) 

_ 

16.4.2. Konfiskuotų, rastų 
arba atiduotų ginklų, kurių 
nelegali kilmė buvo 
nustatyta atitinkamos 
institucijos pagal 
tarptautinius standartus ir 
priemones, dalis 

Iš neteisėtos apyvartos policijos paimti 
šaunamieji ginklai (Ieškomų ginklų registro 
duomenys) / Konfiskuoti lengvieji ginklai 

16.5. Labai sumažinti visų formų 
korupciją ir kyšininkavimą.  

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 m. 
strategija (85.3.) 
Lietuva 2030 
NPP (5.2.1.)  
Nacionalinė kovos su korupcija 2015-
2025 m. programa 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija 
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programa 
Vystomojo bendradarbiavimo 
tarpinstitucinis 2017 - 2019 m. veiklos 
planas (1.1.5., 1.1.6.) 

16.5.1. Gyventojų, per 
paskutinius 12 mėn. bent 
kartą bendravusių su 
valstybės pareigūnu ir 
davusių jam kyšį arba jo 
paprašytų duoti kyšį, dalis 

Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. 
 davusių  kyšį , dalis 

16.5.2. Įmonių, per 
paskutinius 12 mėn. bent 
kartą bendravusių su 
valstybės pareigūnu ir 
davusių jam kyšį arba jo 
paprašytų duoti kyšį, dalis 

Įmonių, per paskutinius 12 mėn. davusių 
 kyšį , dalis 

16.6. Kurti veiksmingas, atsakingas ir 
skaidrias institucijas visais lygiais.  

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 m. 
strategija (85.4.) 
Lietuva 2030 
Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. 
strategija 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija 

16.6.1 Pirminės valdžios 
sektoriaus išlaidos, palyginti 
su anksčiau patvirtintu 
biudžetu, pagal sektorius 
(arba pagal biudžeto 
straipsnių kodus ir pan.) 

Valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymas 
pagal funkcijas (Bendroms valstybės 
paslaugoms / Gynybai / Viešajai tvarkai ir 
visuomenės apsaugai / Ekonomikai / 
Aplinkos apsaugai / Būstui ir komunaliniam 
ūkiui / Sveikatos apsaugai / Poilsiui, kultūrai 
ir religijai / Švietimui / Socialinei apsaugai) 
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Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
Nacionalinė kovos su korupcija 2015-
2025 m. programa 
NPP (5.) 
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programa (Antrasis tikslas) 

16.6.2. Gyventojų, 
patenkintų savo paskutine 
patirtimi naudojantis 
viešosiomis paslaugomis, 
dalis 

Gyventojų, patenkintų viešosiomis ir 
administracinėmis paslaugomis, dalis 

16.7. Užtikrinti atsakomųjų, įtraukių, 
pagrįstų visų dalyvavimu ir 
atstovaujamųjų sprendimų priėmimą 
visais lygiais.  

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 m. 
strategija (85.1.) 
Lietuva 2030 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (19.4.) 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės 
integracijos 2013–2019 m. programa 
Nacionalinė kovos su korupcija 2015-
2025 metų programa (21 uždavinys) 
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija 
NPP (2.2.1., 5.2.2.) 
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programa (1 tikslas) 

16.7.1. Užimtų  pareigybių 
valstybės institucijose 
(šalies ir vietos įstatymų 
leidžiamuosiuose 
organuose, valstybės 
tarnyboje, teismų 
sistemoje) dalis pagal 
darbuotojų lytį, amžių, 
neįgalumo statusą ir 
gyventojų grupes, palyginti 
su nacionaliniu 
pasiskirstymu 

Asmenų, turinčių valstybės tarnautojo 
statusą (neįskaitant statutinių) skaičius 
pagal lytį ir  amžiaus grupes (Iš viso / 
vyrų/moterų; 29 ir jaunesni / 30–54 / 55–
64 / 65 ir vyresni) 

16.7.2. Gyventojų, 
manančių, kad sprendimų 
priėmimo procesas yra 
įtraukus ir lankstus, dalis 
pagal lytį, amžių, neįgalumo 
statusą ir gyventojų grupes 

Gyventojų, kurie netiki, kad gali daryti įtaką 
savivaldybės sprendimams, dalis 

16.8. Plėsti ir stiprinti besivystančių 
šalių dalyvavimą pasaulio valdymo 
institucijose.  

Vystomojo bendradarbiavimo 
tarpinstitucinis veiklos planas (5.5.) 

16.8.1. Narių iš 
besivystančių šalių dalis 
tarptautinėse 
organizacijose ir jų balsų 
santykinis skaičius 

_ 

16.9. Iki 2030 metų užtikrinti, kad visi 
žmonės turėtų teisėtus asmens 
tapatybės dokumentus, įskaitant 
gimimo liudijimą. 

_ 

16.9.1. Vaikų iki 5 metų 
amžiaus, kurių gimimas 
buvo įregistruotas 
civilinės valdžios institucijos, 
dalis pagal amžių 

Vaikų iki 5 metų amžiaus, kurių gimimas 
buvo įregistruotas 
civilinės valdžios institucijos, dalis 
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16.10. Užtikrinti viešąją prieigą prie 
informacijos ir saugoti pagrindines 
laisves vadovaujantis nacionaliniais 
įstatymais ir tarptautinėmis 
sutartimis.  

Lietuva 2030 
Nacionalinė kovos su korupcija 2015-
2025 m. programa  
Nacionalinė aplinkos apsaugos 
strategija 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (19.3.) 
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programa (1 tikslas) 

16.10.1. Patvirtintų 
žurnalistų, žiniasklaidos 
darbuotojų, profsąjungų 
narių ir žmogaus teisių 
gynėjų nužudymo, 
pagrobimo, priverstinio 
dingimo, savavališko 
sulaikymo ir kankinimo 
atvejų per paskutinius 12 
mėn. skaičius 

_ 

16.10.2. Šalių, kuriose 
konstitucinėmis, 
įstatyminėmis ir (arba) 
politinėmis priemonėmis 
užtikrinta vieša prieiga prie 
informacijos, skaičius 

Gyventojų, teigiamai vertinančių viešojo 
sektoriaus institucijų interneto svetainėse 
pateikiamos informacijos kokybę, dalis, 
palyginti su visais, kurie lankėsi 
atitinkamose svetainėse; 
Teisės aktų, užtikrinančių viešos 
informacijos skelbimą, skaičius 

16.a. Stiprinti atitinkamas nacionalines 
institucijas, įskaitant ir tarptautinį 
bendradarbiavimą, kurių paskirtis 
plėtoti gebėjimus visais lygiais, ypač 
besivystančiose šalyse, siekiant užkirsti 
kelią smurtui ir kovoti su terorizmu bei 
nusikalstamumu. 

Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 
m. programa 
Vystomojo bendradarbiavimo 
tarpinstitucinis veiklos planas (1.1.1., 
1.1.4.) 

16.a.1. Nepriklausomų 
nacionalinių žmogaus teisių 
apsaugos institucijų, 
atitinkančių Paryžiaus 
principus, egzistavimas  

Nepriklausomų nacionalinių žmogaus teisių 
apsaugos institucijų, atitinkančių Paryžiaus 
principus, egzistavimas  

16.b. Skatinti priimti ir įgyvendinti 
darniam vystymuisi skirtus 
nediskriminacinius įstatymus ir 
politiką. 

Demografijos, migracijos ir 
integracijos politikos 2018–2030 m. 
strategija (83., 85.3.) 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija (19.1.) 

16.b.1. Gyventojų, 
teigiančių, kad per 
paskutinius 12 mėn. 
asmeniškai susidūrė su 
diskriminacija arba 
priekabiavimu pagrindais, 
uždraustais pagal 
tarptautinę žmogaus teisių 
teisę, dalis 

_ 
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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA IR EKSPERTINĖS ĮŽVALGOS 

 

VIDAUS IŠTEKLIŲ SUTELKIMAS PARAMAI VYSTYMUISI DIDINTI (17.1., 17.2., 17.3., 10.b.) 

Galutinai įvykdyti oficialius paramos vystymuisi įsipareigojimus, kad 0,33 proc. nuo bendrųjų 
nacionalinių pajamų būtų skiriama oficialiai paramai vystymuisi.   

Sutelkti papildomus finansinius išteklius, kaip tiesioginių užsienio investicijų skatinimas, skirtus 
besivystančioms šalims remti. 

 Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo tikslai įtvirtinti Vystomojo bendradarbiavimo 2017-
2019 m. tarpinstituciniame veiklos plane, kuris įvardina Lietuvos įsipareigojimą iki 2030 m. 
pasiekti 0,33 proc./BNP skyrimą oficialiai paramai vystymuisi113.  

 Pastaraisiais metais skiriamų lėšų dalis BNP mažėjo: 2016 buvo skirta 0,14 proc., 2017 – 
0,13 proc., o 2018 – tik 0,11 proc. Nors absoliuti parama visais metais išliko panaši, dėl 
Lietuvos bendrųjų nacionalinių pajamų augimo, procentinė paramos dalis mažėjo. Ši 
tendencija tolina Lietuvą nuo gebėjimo iki 2030 metų įgyvendinti savo tarptautinį 
įsipareigojimą, ir turėtų būti skubiai pataisyta.   

 Srities ekspertai nurodo, jog Lietuvoje vis dar per dažnai vystomasis bendradarbiavimas 
suprantamas paviršutiniškai, neįvertinant jo suteikiamų naudų pačiai šaliai donorei. 
Vystomasis bendradarbiavimas taip pat atneša apčiuopiamas naudas verslui, kuriam 
atsiveria naujos galimybės ir rinkos paramą gaunančiose šalyse. Įvairių formų parama ne 
tik didina šalies prestižą tarptautinėje arenoje, tačiau kartu prisideda prie globalių 
problemų, peržengiančių šalių sienas, sprendimo (pvz. klimato kaitos poveikis). Siektina 
skatinti paramos, kaip naudingos Lietuvai, suvokimą.    

 Taip pat būtina paminėti poreikį skatinti tiesiogines užsienio investicijas į besivystančias 
šalis, kaip dar vieną būdą teikti paramą atnešančią naudą ir Lietuvai.  

 

Apart pamatinio poreikio išpildyti tarptautinį įsipareigojimą remti kitas šalis, DVT uždaviniuose taip 
pat siūlomos paramos kryptys: 

 Parama skurdo panaikinimui (1.a.), žemės ūkiui (2.a.), sveikatos sričiai (3.c.), švietimui (4.b., 
4.c.), su vandeniu ir sanitarija susijusioms programoms (6.a.), švarios energijos 
technologijoms (7.a., 7.b.), pagalba prekybai (8.a.), tvarios ir atsparios infrastruktūros plėtrai 
(9.a., 11.c.), mokslinių tyrimų ir technologijų, įskaitant informacinių ir ryšių, skatinimui (9.b., 
9.c., 17.7., 17.8.), MTEP tvariam vartojimui ir gamybai (12.a.), klimato kaitos mažinimui ir 
prisitaikymui (13.a.) ir biologinės įvairovės ir ekosistemų išsaugojimui (15.b.). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
113 Europos Sąjungos Tarybos išvados: Nauja visuotinė skurdo panaikinimo ir darnaus vystymosi po 2015 m. partnerystė. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/lt/pdf
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VALSTYBĖS INSTITUCINIAI GEBĖJIMAI (17.13. 17.14., 17.16., 17.17.) 

Didinti darnaus vystymosi politikos nuoseklumą bei plėsti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę, 
papildytą daugelio suinteresuotų šalių partnerystės organizacijomis, kurios sutelkia ir dalijasi 
žiniomis, profesine patirtimi, technologijomis ir finansiniais ištekliais, remti darnaus vystymosi tikslų 
pasiekimą visose šalyse, pirmiausia besivystančiose šalyse. 

Užtikrinti Lietuvos makroekonomikos stabilumą, įskaitant taip pat politikos koordinavimą ir politikos 
nuoseklumą. 

Didinti oficialios paramos vystymuisi skaidrumą. 

 Skatinti ir remti veiksmingas valstybines, valstybines ir privačias, taip pat pilietinės visuomenės 
partnerystės organizacijas atsižvelgiant į jų patirtį ir finansavimo strategijas. 

 Lietuvos institucinių gebėjimų tobulinimas gali stipriai prisidėti prie globalios partnerystės 
tikslų. Visų pirma, būtina pradėti nuo globaliojo švietimo modelio taikymo mokyklose, 
skatinant visapusišką jaunosios kartos globalių problemų suvokimą ir gebėjimus jas 
spręsti (daugiau žr. 4.7.). Labai svarbu užtikrinti darnaus vystymosi tikslų integravimą į 
šalies valdymą, siekiant Lietuvos vystymosi politikos nuoseklumo ir suderinamumo su 
regionine bei globalia politika (17.14), taip pat dalintis gerosiomis praktikomis įgyvendinant 
DVT ir vystomojo bendradarbiavimo projektus (17.16.). Atsakingas reguliavimas siekiant 
makroekonominio stabilumo taip pat prisideda prie globalaus saugumo (17.13., daugiau žr. 
10.5.).  

 Vienas iš svarbiausių veiksmingos paramos besivystančioms šalims elementų - skaidrumo 
užtikrinimas. Svarbu pasirūpinti, jog vystomojo bendradarbiavimo programų veikloje būtų 
užtikrinti atskaitomybės mechanizmai, atliekamas auditas ir viešinami rezultatai. Ekspertų 
teigimu, svarbu remtis gerąja užsienio praktika sekant, kokia dalis vystomajam 
bendradarbiavimui skirtų pinigų tenka administracinėms išlaidos, ir kokia dalis pasiekia 
paramos gavėjas šalis, taip užtikrinant lėšų panaudojimo efektyvumą ir didesnę 
atskaitomybę.    

 Lietuva didžiąją dalį oficialios paramos skiria rytų Europos regiono šalims. Nors toks 
prioritetinio regiono iškėlimas yra naudingas Lietuvai bei veiksmingai panaudoja šalies 
kompetencijas, ekspertai siūlo taip pat formuoti nuoseklią ir ilgalaikę politiką oficialios 
paramos plėtimui į kitus pasaulio regionus. Kitaip tariant, svarbu vengti ad-hoc paramos 
atvejų ir kurti į ateitį orientuotą regioninę ir tematinę vystomojo bendradarbiavimo 
strategiją, kuri veiksmingai panaudotų neišpildytą Lietuvos potencialą kurti glaudesnius 
ryšius su tam tikromis šalimis. 

 Galų gale, svarbu skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą siekiant visus įtraukiančios ir 
veiksmingesnės partnerystės, bei parama įgalinti pilietinių organizacijų sektorių (17.17.).   

 

TARPTAUTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI PARTNERYSTEI 

Lietuva privalo aktyviai dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, siekiant visapusiškos globalios 
partnerystės ir pagalbos šalims, kurioms jos labiausiai reikia. Žemiau esančioje lentelėje 
pateikiami visoms šalims kartu bei organizacijų veiklai taikomi įsipareigojimai įvairiose srityse: 
politikos formavimas ir įgyvendinimas (1.b., 8.b., 14.c., 17.4., 17.5.), technologijos ir mokslinės žinios 
(3.b., 14.a., 17.6., 17.7., 17.8.), gebėjimų stiprinimas (3.d., 8.a., 12.a., 13.a., 13.b., 15.b., 15.c., 16.a., 17.9.), 
prekyba (10.a., 17.10., 17.11., 17.12., 2.b.), sisteminiai klausimai (10.6., 10.c., 12.c., 17.15., 17.18.) 
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REKOMENDACIJOS DVT RODIKLIŲ RINKINIO TOBULINIMUI  

 

Dauguma šiam tikslui sukurtų JTO uždavinių taikomi besivystančioms šalims, tad Lietuvai jie nėra 
aktualūs (pvz., 17.1. rodiklis taikomas besivystančioms šalims stebėti jų gebėjimus surinkti vidinius 
išteklius bei paramą iš kitų šalių vystymuisi). Siūloma sekti ES šio tikslo progresui matuoti 
rekomenduojamus rodiklius, bei toliau stebėti 17.13. uždaviniui skirtus rodiklius (makroekonominių 
rodiklių rinkinys).   
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JT DVT uždaviniai Susiję LR dokumentai JT DVT  rodikliai Lietuvos rodikliai ES rodikliai SDSN rodikliai 

Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi tikslų uždaviniai 
(2015). 

Lietuvos Respublikos strateginiai 
dokumentai, kuriuose atspindimi 
DVT uždaviniai. 

Jungtinių Tautų rekomenduojami 
darnaus vystymosi tikslų rodikliai 
(2017). 

Kiekvieną uždavinį atitinkantys rodikliai iš 
Nacionalinių Darnaus vystymosi rodiklių 
rinkinio (Lietuvos statistikos departamentas, 
2018).  

ES Darnaus vystymosi tikslų 
rodiklių rinkinys šiam DV 
tikslui. 
Daugiafunkciniai rodikliai 
priklauso daugiau nei 
vienam DV tikslui.  

Sustainable Development 
Solutions Network siūlomi 
rodikliai šiam DV tikslui (nuolat 
atnaujinama). 
Skliausteliuose nurodomas 
rodiklį atitinkantis JT DVT 
uždavinys.   

17.1. Stiprinti šalies vidaus 
išteklių sutelkimą, įskaitant ir 
tarptautinės paramos teikimą 
besivystančioms šalims, siekiant 
pagerinti šalies vidaus gebėjimus 
surinkti mokesčius ir kitas 
valstybės biudžeto pajamas.  

Viešojo valdymo tobulinimo 
2012–2020 m. programa (3 
tikslas) 
Vystomojo bendradarbiavimo 
2017-2019 m. tarpinstitucinis 
veiklos planas (4.) 

17.1.1. Bendros valdžios 
sektoriaus pajamos, palygint su 
BVP, pagal šaltinius 

Bendros valdžios sektoriaus pajamos, palyginti 
su BVP (pagal šaltinius: mokesčiai / socialinės 
įmokos / turto pajamos / kitos pajamos) 

17_10 Bendrųjų 
nacionalinių pajamų dalis 
skiriama oficialiai paramai 
vystymuisi 
 
17_20 ES finansavimas 
besivystančioms šalims 
(siejasi su 10 DVT) 
 
17_30 ES importai iš 
besivystančių šalių (siejasi 
su 10 DVT) 
 
17_40 Bendroji valstybės 
skola  
 
17_50 Aplinkosauginių ir 
darbo mokesčių dalys 
bendrose mokesčių 
pajamose 
 
 
 
 
 
 
 

95. Vidaus pajamos, skirtos 
darniam vystymuisi, procentais 
nuo BNP pagal sektorius (1.b., 
2.a., 3.c., 3.d., 4.c., 7.a., 11.3., 
11.a., 15.a., 15.b., 17.1.) 
 
96. Oficiali parama vystymuisi ir 
grynosios privačios dotacijos 
kaip BNP procentinė dalis 
(pagal paskirties vietą, sektorių 
ir kitus aspektus, kurie 
skelbiami Development 
Assistance Committee 
duomenų bazėse) (1.b., 2.a., 
3.c., 3.d., 4.c., 7.a., 9.a., 10.b., 
15.a., 15.b., 17.2., 17.16) 
 
97. Privatūs grynieji srautai 
darniam vystymuisi pagal rinkos 
palūkanų normas, kaip aukštų 
pajamų šalies BNP dalis (pagal 
sektorius, paskirties vietas ir 
privačių srautų rūšis). (1.b., 2.a., 
7.a., 10.5., 10.b., 15.a., 15.b., 
17.3.) 
  
98. Tarptautinių atsiskaitymų 
banko (BIS), Tarptautinių 
apskaitos standartų valdybos 
(TASV), Tarptautinių finansinės 
atskaitomybės standartų 
(TFAS), Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF), Pasaulinės 
intelektinės nuosavybės 
organizacijos (WIPO) ir Pasaulio 
prekybos organizacijos (PPO) 
rengiamos kasmetinės 
ataskaitos [papildomos 
organizacijos turi būti įtrauktos] 
apie tarptautinių taisyklių ir 

17.1.2. Valstybės ir savivaldybių 
 biudžetų dalis, finansuojama iš 
vidaus mokesčių 

Valdžios sektoriaus išlaidų  dalis, finansuojama 
valdžios sektoriaus mokesčiais ir socialinio 
draudimo įmokomis(be ES ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšų, kaupimo principu) 

Valstybės  biudžeto išlaidų  dalis, finansuojama 
valstybės biudžeto mokestinėmis pajamomis 
(be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos 
lėšų, grynųjų pinigų principu) 

17.2. Išsivysčiusios šalys turėtų 
galutinai įvykdyti savo oficialius 
paramos vystymuisi 
įsipareigojimus, įskaitant daugelio 
išsivysčiusių šalių įsipareigojimą 
pasiekti, kad 0,7 proc. nuo 
bendrųjų nacionalinių pajamų 
būtų skiriama oficialiai paramai 
vystymuisi (OPV/BNP) 
besivystančioms šalims, o 0,15–
0,20 proc. OPV/BNP – mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims; OPV 
teikėjai skatinami apsvarstyti 
galimybę nustatyti bent 0,20 
proc. OPV/BNP mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims tikslą.  

ES Tarybos išvados (Nr. 9241/15) 
Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija iki 2020 m. (Vystomasis 
bendradarbiavimas)  
Vystomojo bendradarbiavimo 
2017-2019 m. tarpinstitucinis 
veiklos planas (4.) 

17.2.1. EBPO Paramos 
vystymuisi komiteto narių 
donorių oficialios paramos 
vystymuisi santykis su 
 bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis : bendra oficiali 
parama vystymuisi ir mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims 

Oficialiosios paramos vystymuisi santykis su 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 

17.3. Sutelkti papildomus 
finansinius išteklius, skirtus 
besivystančioms šalims, iš 
daugelio šaltinių.  

Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija iki 2020 m. (Vystomasis 
bendradarbiavimas)  

17.3.1. Tiesioginės užsienio 
investicijos (TUI), oficiali parama 
vystymuisi ir pietų šalių 
savitarpio bendradarbiavimas, 
palyginti su visu šalies biudžetu   

_ 
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17.3.2. Piniginių perlaidų suma 
(JAV doleriais), palyginti su BVP 

17.3.2. Piniginių perlaidų suma (JAV doleriais), 
palyginti su BVP 

darnaus vystymosi tikslų santykį 
ir atitinkamų tikslų 
įgyvendinimą (Ataskaitos 
atliekamos pačių tarptautinių 
institucijų) 
 
99. DVT rodiklių, kurie yra 
kasmet matuojami, dalis (1.a., 
17.18.) 
 
100. Pamatuotina gerovė ir 
teigiamos nuotaikos poveikis 
(pagal lytį, amžių ir 
miestą/kaimą, regioną) (17.19.) 
(angl. Evaluative Wellbeing and 
Positive Mood Affect) 

17.4. Padėti besivystančioms 
šalims pasiekti ilgalaikių skolų 
tvarumą parengiant suderintą 
politiką, kuri atitinkamai leistų 
skatinti skolų finansavimą, 
atleidimą nuo skolų ir skolų 
pertvarkymą, taip pat išspręsti 
labai įsiskolinusių neturtingų šalių 
išorinės skolos klausimą, siekiant 
sumažinti skolos nuvertėjimą.  

_ 
17.4.1. Skolos  tvarkymo išlaidos, 
palyginti su prekių ir paslaugų 
eksportu  

_ 

17.5. Patvirtinti ir įgyvendinti 
investicijų skatinimo režimą 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims.  

_ 

17.5.1. Investicijų į mažiausiai 
išsivysčiusias šalis skatinimo 
programas priėmusių ir 
įgyvendinančių šalių skaičius 

_ 

Technologijos 

17.6. Stiprinti šiaurės–pietų ir 
pietų–pietų krypčių bei trišalį 
regioninį ir tarptautinį 
bendradarbiavimą ir galimybę 
naudotis mokslo, technologijų ir 
naujovių teikiamais laimėjimais, 
didinti dalijimąsi žiniomis 
tarpusavyje suderintomis 
sąlygomis, įskaitant geresnį 
esamų mechanizmų 
koordinavimą, pirmiausia 
Jungtinių Tautų lygiu, ir 
pasitelkiant pasaulinį 
technologijų perdavimo 
palengvinimo mechanizmą. 

Nacionalinė klimato kaitos 
valdymo politikos strategija 
(166.2.2.) 

17.6.1. Mokslo ir (arba) 
technologijų bendradarbiavimo 
susitarimų ir programų tarp šalių 
skaičius pagal bendradarbiavimo 
tipą 

Tarpvalstybinių susitarimų mokslo ir 
technologijų srityje skaičius; 
Tarpvalstybinių susitarimų švietimo, kultūros, 
jaunimo reikalų, mokslo, technologijų, sporto 
srityse (apimantys visas ar dalį sričių, įskaitant 
ir mokslą) skaičius 
Tarpžinybinių programų mokslo ir technologijų 
srityje skaičius 

17.6.2. Fiksuotojo plačiajuosčio 
interneto ryšio abonentų 
skaičius, tenkantis 100 
gyventojų, pagal greitį 

Fiksuotojo plačiajuosčio interneto ryšio 
abonentų skaičius, tenkantis 100 gyventojų 
(pagal ryšio greitį) 

17.7. Skatinti aplinkai nežalingų 
technologijų kūrimą, perdavimą, 
platinimą ir skleidimą 
besivystančioms šalims 
palankiomis sąlygomis, įskaitant 
tarpusavyje suderintas koncesijos 
ir lengvatines sąlygas. 

_ 

17.7.1. Aplinkai nežalingų 
technologijų kūrimui, 
perdavimui ir platinimui skatinti 
skirta bendra patvirtinto 
finansavimo besivystančioms 
šalims suma 

_ 



DVT rekomendacijų rinkinys 
 

146 
 

17.8. Užtikrinti visapusį 
technologijų banko ir mokslo, 
technologijų ir naujovių kūrimo 
gebėjimų stiprinimo 
mechanizmą, skirtą mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims, iki 2017 
metų ir plėsti daugybę galimybių 
teikiančių technologijų, visų 
pirma informacinių ir ryšių 
technologijų, taikymą. 

_  
17.8.1. Gyventojų, naudojančių 
internetą, dalis  

Gyventojų, naudojančių internetą, dalis  

Gebėjimų stiprinimas 

17.9. Didinti tarptautinę paramą 
veiksmingiems ir tiksliniams 
gebėjimams stiprinti 
besivystančiose šalyse, siekiant 
remti nacionalinius planus 
įgyvendinti visus darnaus 
vystymosi tikslus, įskaitant ir 
šiaurės–pietų ir pietų–pietų 
krypčių bei trišalį 
bendradarbiavimą. 

Vystomojo bendradarbiavimo 
2017-2019 m. tarpinstitucinis 
veiklos planas 

17.9.1. Finansinės ir techninės 
paramos besivystančioms 
šalims (įskaitant paramą, 
teikiamą pagal šiaurės ir pietų 
šalių bendradarbiavimo, pietų 
šalių savitarpio 
bendradarbiavimo ir trišalio 
bendradarbiavimo programas) 
vertė (JAV doleriais) 

_ 

Prekyba 

17.10. Skatinti visuotinę, 
taisyklėmis pagrįstą, atvirą, 
nediskriminacinę ir lygiateisę 
daugiašalę prekybos sistemą, 
vadinamąją Pasaulio prekybos 
organizaciją, įskaitant ir jos 
derybų pagal Dohos vystymosi 
darbotvarkę užbaigimą. 

_ 
17.10.1. Svertinis vidutinis 
pasaulio tarifų lygis  

_ 

17.11. Labai padidinti 
besivystančių šalių eksportą, 
pirmiausia siekiant iki 2020 metų 
padvigubinti mažiausiai 
išsivysčiusių šalių eksporto į 
pasaulines rinkas dalį. 

_ 

17.11.1. Besivystančių ir 
mažiausiai išsivysčiusių šalių 
eksporto dalis, palyginti su 
pasaulio eksportu 

_ 
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17.12. Laiku įgyvendinti muitais ir 
kvotomis nevaržomą galimybę 
patekti į rinką ilgalaikiu pagrindu 
visoms mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims, laikantis Pasaulio 
prekybos organizacijos 
sprendimų, įskaitant užtikrinimą, 
kad lengvatinio importo iš 
mažiausiai išsivysčiusių šalių 
tvarka būtų skaidri ir paprasta ir 
padėtų užtikrinti lengvesnį 
patekimą į rinką. 

_ 

17.12.1. Besivystančioms, 
mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims ir mažoms 
besivystančioms salų 
valstybėms taikomi vidutiniai 
tarifai  

_ 

Sisteminiai klausimai 

Politika ir institucinė darna 

17.13. Didinti pasaulinį 
makroekonomikos stabilumą, 
įskaitant taip pat politikos 
koordinavimą ir politikos 
nuoseklumą. 

_ 
17.13.1. Makroekonominių 
rodiklių rinkinys 

Makroekonominių rodiklių rinkinys: 
Bendrojo vidaus produkto pokyčiai / Bendrasis 
vidaus produktas, tenkantis 1 gyventojui, to 
meto kainomis / Einamosios sąskaitos 
balansas, palyginti su BVP / Valdžios sektoriaus 
deficitas (–), / perteklius (+), palyginti su BVP / 
Valdžios sektoriaus bendroji skola, palyginti su 
BVP / Metinė infliacija / Nedarbo lygis 

17.14. Didinti darnaus vystymosi 
politikos nuoseklumą.  

Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija iki 2020 m. 

17.14.1. Mechanizmus, 
užtikrinančius politikos 
suderinamumą vystymuisi, 
turinčių šalių skaičius 

Politikos suderinamumą vystymuisi 
užtikrinančių instrumentų skaičius 

17.15. Išsaugoti vietą kiekvienos 
šalies nacionalinei politikai ir 
lyderystei nustatant ir 
įgyvendinant skurdo panaikinimo 
ir darnaus vystymosi politiką.  

_ 

17.15.1. Šalių parengtų 
orientacinių rezultatų ir tikslų 
sistemų ir planavimo priemonių 
naudojimo vystomojo 
bendradarbiavimo partnerių 
mastas 

Vystomojo bendradarbiavimo partnerių šalims 
parengtų siekiamų rezultatų sistemų ir 
planavimo įrankių naudojimo mastas 

Daugelio suinteresuotų šalių partnerystė  

17.16. Plėsti pasaulinę darnaus 
vystymosi partnerystę, papildytą 
daugelio suinteresuotų šalių 
partnerystės organizacijomis, 
kurios sutelkia ir dalijasi žiniomis, 
profesine patirtimi, 
technologijomis ir finansiniais 
ištekliais, remti darnaus 
vystymosi tikslų pasiekimą visose 
šalyse, pirmiausia besivystančiose 
šalyse. 

Nacionalinė darnaus vystymosi 
strategija iki 2020 m. (Vystomasis 
bendradarbiavimas) 
Vystomojo bendradarbiavimo 
2017-2019 m. tarpinstitucinis 
veiklos planas 

17.16.1. Apie pažangą kuriant ir 
naudojant daugiašales 
vystymosi veiksmingumo 
stebėsenos sistemas, 
padedančias siekti darnaus 
vystymosi tikslų, pranešusių 
šalių skaičius 

Apie pažangą kuriant ir naudojant daugiašales 
vystymosi veiksmingumo stebėsenos sistemas, 
padedančias siekti darnaus vystymosi tikslų, 
pranešusių šalių skaičius 
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17.17. Skatinti ir remti 
veiksmingas valstybines, 
valstybines ir privačias, taip pat 
pilietinės visuomenės 
partnerystės organizacijas 
atsižvelgiant į jų patirtį ir 
finansavimo strategijas. 

Lietuva 2030 
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 m. programa (3 tikslas) 

17.17.1. Viešojo ir privataus 
sektoriaus ir pilietinės 
visuomenės partnerystės 
organizacijoms skatinti ir remti 
skiriamos lėšos (JAV doleriais) 

_ 

Duomenys, stebėsena ir atsakomybė 

17.18. Iki 2020 metų didinti 
gebėjimams stiprinti skirtą 
paramą besivystančioms šalims, 
įskaitant mažiausiai išsivysčiusias 
šalis ir mažas besivystančių salų 
valstybes, labai padidinti aukštos 
kokybės, laiku pateikiamų ir 
patikimų duomenų, išskaidytų 
pagal pajamas, lytį, amžių, rasę, 
etniškumą, migracijos statusą, 
negalią, geografinę vietovę ir 
kitas atsižvelgiant į nacionalines 
aplinkybes aktualias savybes, 
prieinamumą. 

_ 

17.18.1. Nacionaliniu lygmeniu 
rengiamų darnaus vystymosi 
rodiklių, išskaidytų pagal 
nustatytus požymius, remiantis 
pagrindiniais oficialiosios 
statistikos principais, dalis 

Nacionaliniu lygmeniu skelbiamų Jungtinių 
Tautų darbotvarkės iki 2030 darnaus vystymosi 
rodiklių dalis, palyginti su visais šaliai aktualiais 

17.18.2. Nacionalinius 
statistikos srities teisės aktus, 
kurių nuostatos atitinka 
pagrindinius oficialiosios 
statistikos principus, turinčių 
šalių skaičius 

Nacionalinius statistikos srities teisės aktus, 
kurių nuostatos atitinka pagrindinius 
oficialiosios statistikos principus, turinčių šalių 
skaičius 

17.18.3. Visiškai finansuojamą 
nacionalinį statistikos planą 
turinčių ir jį įgyvendinančių, 
šalių skaičius pagal finansavimo 
šaltinius 

Visiškai finansuojamą nacionalinį statistikos 
planą turinčių ir jį įgyvendinančių, šalių skaičius 
pagal finansavimo šaltinius 

17.19. Iki 2030 metų vadovautis 
esamomis iniciatyvomis rengiant 
pažangos, padarytos užtikrinant 
darnų vystymąsi, vertinimo 
rodiklius, papildančius bendrąjį 
vidaus produktą ir remti 
statistinių gebėjimų stiprinimą 
besivystančiose šalyse. 

_ 

17.19.1. Statistiniams 
gebėjimams besivystančiose 
šalyse stiprinti skiriamų visų 
išteklių vertė (JAV doleriais) 

Visų išteklių, skiriamų statistiniams 
gebėjimams besivystančiose šalyse stiprinti, 
vertė (JAV doleriais) 

17.19.2. Šalių, (a) per 
paskutinius 10 metų atlikusių 
bent vieną gyventojų ir būstų 
surašymą ir (b) pasiekusių, kad 
būtų registruojama 100 proc. 
gimimų ir bent 80 proc. mirčių, 
dalis 

(a) Šalių, per paskutinius 10 metų atlikusių 
bent vieną gyventojų ir būstų surašymą; (b) 
Registruojamų gimimų ir mirčių dalis 
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PRIEDAS A 

 

Annex 5: List of indicators as used for 2019 monitoring report 

Legend: 

MPI = multipurpose indicator, i.e. indicates the goal(s) to which the indicator is also allocated for monitoring purpose. 

 

 
 

Code 

 
 

MPI 

 
 

Indicator name 

 
 

Unit(s) 

Frequency 
of 
data 

collecti
on 

 
Data 
source 

 
Data 
provider 

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 

01_10  People at risk of poverty or 
social exclusion 

% of population and 
thousand persons 

every year ESS (SILC) Eurostat 

01_20 mpi -> 
10 

People at risk of income 
poverty after social transfers 

% of population and 
thousand persons 

every year ESS (SILC) Eurostat 

01_30  Severely materially deprived 
people 

% of population and 
thousand persons 

every year ESS (SILC) Eurostat 

01_40  People living in households 
with very low work intensity 

% of population aged 
less than 60 and 
thousand persons 

every year ESS (SILC) Eurostat 

01_41 mpi -> 
8 

In work at-risk-of-poverty rate % of employed persons 
aged 18 or over 

every year ESS (SILC) Eurostat 

01_60 mpi -> 
11 

Population living in a dwelling 
with a leaking roof, damp walls, 
floors or foundation or rot in 
window frames or floor 

% of population 
i. total 
ii. below 60% of median 
equivalised income 
iii. above 60% of 
median equivalised 
income 

every year ESS (SILC) Eurostat 

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture 

02_10 mpi -> 
3 

Obesity rate % of population aged 
18 or over 
i. overweight (BMI>25) 
ii. pre-obese (BMI 25- 
30) 
iii. obese (BMI>30) 

more than 3 
years 

ESS (EHIS) Eurostat 

02_20  Agricultural factor income per 
annual work unit (AWU) 

Chain linked volumes 
(2010) in EUR and 
index 2010 = 100 

every year ESS (EAA) DG AGRI 

02_30  Government support to 
agricultural research and 
development 

million EUR and EUR 
per capita (current 
prices) 

every year ESS (GBAORD) Eurostat 

02_40  Area under organic farming % of total utilised 
agricultural area (UAA) 

every year ESS Eurostat 

02_50  Gross nutrient balance on 
agricultural land 

kg per hectare 
i. nitrogen 
ii. phosphorous 

every year ESS Eurostat 
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02_60  Ammonia emissions from 
agriculture 

tonnes and kg per 
hectare utilised 
agricultural area (UAA) 

every year Reporting under 
National 
Emission 
Ceilings 
Directive 
(NECD) and 
Convention on 
Long-range 
Transboundary 
Air Pollution 
(CLRTAP) 

EEA 

 
 

Code 

 
 

MPI 

 
 

Indicator name 

 
 

Unit(s) 

Frequency 
of data 

collection 

 

Data 
source 

 

Data 
provider 

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

03_10  Life expectancy at birth years 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS Eurostat 

03_20  Share of people with good or 
very good perceived health 

% of population aged 
16 or over 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS (SILC) Eurostat 

03_30  Smoking prevalence % of population aged 
15 or over 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every 3 years Eurobarometer DG SANTE 

03_40  Death rate due to chronic 
diseases 

number per 100 000 
persons aged less than 
65 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS Eurostat 

03_41  Death rate due to tuberculosis, 
HIV and hepatitis 

number per 100 000 
persons 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS Eurostat 

03_60 mpi -> 
1 

Self-reported unmet need for 
medical care 

% of population aged 
16 and over 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS (SILC) Eurostat 

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for 
all 

04_10 mpi -> 
5 

Early leavers from education 
and training 

% of population aged 
18 to 24 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS (LFS) Eurostat 

04_20 mpi -> 
5 

Tertiary educational attainment % of population aged 
30 to 34 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS (LFS) Eurostat 
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04_30  Participation in early childhood 
education 

% of children between 
4-years-old and the 
starting age of 
compulsory education 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS Eurostat 

04_40  Underachievement in reading, 
maths and science 

% of 15-year-old 
students 
i. reading 
ii. maths 
iii. science 

every 3 years PISA OECD 

 
 

Code 

 
 

MPI 

 
 

Indicator name 

 
 

Unit(s) 

Frequency 
of data 

collection 

 

Data 
source 

 

Data 
provider 

04_50 mpi -> 
5 

Employment rate of recent 
graduates 

% of population aged 
20 to 34 with at least 
upper secondary 
education 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS (LFS) Eurostat 

04_60  Adult participation in learning % of population aged 
25 to 64 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS (LFS) Eurostat 

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 

05_10 mpi -> 
16 

Physical and sexual violence to 
women experienced within 12 
months prior to the interview 

% of women 
i. age 15-74 
ii. age 18-29 
iii. age 30-39 
iv. age 40-49 
v. age 50-59 
vi. age 60+ 

a-periodic  DG JUST; EU 
Agency for 
Fundamental 
Rights 

05_20  Gender pay gap in unadjusted 
form 

% of average gross 
hourly earnings of men 

every year ESS (SES) Eurostat 

05_30  Gender employment gap Percentage points every year ESS (LFS) Eurostat 

05_40 mpi -> 
8 

Inactive population due to 
caring responsibilities 

% of inactive population 
aged 20 to 64 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS (LFS) Eurostat 

05_50  Seats held by women in 
national parliaments and 
governments 

% of seats 
i. national parliaments 
ii. national governments 

every year The Gender 
Statistics 
Database (GSD) 

EIGE 

05_60  Positions held by women in 
senior management 

% of positions 
i. board members 
ii. executives 

every year The Gender 
Statistics 
Database (GSD) 

EIGE 

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 

06_10 mpi -> 
1 

Population having neither a 
bath, nor a shower, nor indoor 
flushing toilet in their household 

% of population 
i. total 
ii. below 60% of median 
equivalised income 
iii. above 60% of 
median equivalised 
income 

every year ESS (SILC) Eurostat 
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06_20 mpi -> 
11 

Population connected to at 
least secondary wastewater 
treatment 

% of population every 2 years ESS 
(OECD/ESTAT 
joint 
questionnaire) 

Eurostat 

06_30 mpi -> 
15 

Biochemical oxygen demand in 
rivers 

mg O2 per litre every year WISE-4 
Waterbase 

EEA 

06_40 mpi -> 
2; 15 

Nitrate in groundwater mg NO3 per litre every year WISE-4 
Waterbase 

EEA 

06_50 mpi -> 
15 

Phosphate in rivers mg PO4 per litre every year WISE-4 
Waterbase 

EEA 

 
 

Code 

 
 

MPI 

 
 

Indicator name 

 
 

Unit(s) 

Frequency 
of data 

collection 

 

Data 
source 

 

Data 
provider 

06_60  Water exploitation index % of long term average 
available water (LTAA) 
i. total 
ii. fresh surface water 
iii. fresh groundwater 

every 2 years OECD/ESTAT 
joint 
questionnaire 

Eurostat 

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 

07_10 mpi -> 
12; 13 

Primary & final energy 
consumption 

million tonnes of oil 
equivalent and index 
2005 = 100 

every year ESS Eurostat 

07_20  Final energy consumption in 
households per capita 

kg of oil equivalent every year ESS Eurostat 

07_30 mpi -> 
12 

Energy productivity Chain linked volumes 
(2010) in EUR and PPS 
per kg of oil equivalent 

every year ESS Eurostat 

07_40 mpi -> 
12; 13 

Share of renewable energy in 
gross final energy consumption 

% 
i. all sectors 
ii. transport 
iii. electricity 
iv. heating and cooling 

every year ESS (SHARES) Eurostat 

07_50  Energy dependence % of imports in total 
energy consumption 
i. all products 
ii. solid fuels 
iii. total petroleum 
products 
iv. gas 

every year ESS Eurostat 

07_60 mpi -> 
1 

Population unable to keep 
home adequately warm 

% of population 
i. total 
ii. below 60% of median 
equivalised income 
iii. above 60% of 
median equivalised 
income 

every year ESS (SILC) Eurostat 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment 
and decent work for all 

08_10  Real GDP per capita Chain linked volumes 
(2010) in EUR and % 
change on previous 
year 

every year ESS (National 
accounts) 

Eurostat 

08_11  Investment share of GDP % of GDP 
i. Total investment 
ii. Business investment 
iii. Government 
investment 
iv. Households 
investments 

every year ESS Eurostat 
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08_20 mpi -> 
4 

Young people neither in 
employment nor in education 
and training 

% of population aged 
15 to 29 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS (LFS) Eurostat 

08_30  Employment rate % of population aged 
20 to 64 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS (LFS) Eurostat 

 
 

Code 

 
 

MPI 

 
 

Indicator name 

 
 

Unit(s) 

Frequency 
of data 

collection 

 
Data 
source 

 
Data 
provider 

08_40  Long-term unemployment rate % of active population 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS (LFS) Eurostat 

08_60 mpi -> 
3 

People killed in accidents at 
work 

number per 100 000 
employees 

every year ESS (ESAW) Eurostat 

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster 
innovation 

09_10  Gross domestic expenditure on 
R&D 

% of GDP 
i. total 
ii. business enterprise 
sector 
iii. government sector 
iv. higher education 
sector 
v. private non-profit 
sector 

every year ESS Eurostat 

09_20  Employment in high- and 
medium-high technology 
manufacturing and knowledge- 
intensive services 

% of total employment 
i. total 
ii. high and medium 
high-technology 
manufacturing 
iii. knowledge-intensive 
services 

every year ESS Eurostat 

09_30  R&D personnel % of active population 
i. total 
ii. business enterprise 
sector 
iii. government sector 
iv. higher education 
sector 
v. private non-profit 
sector 

every year OECD/ESTAT 
joint 
questionnaire 

Eurostat 

09_40  Patent applications to the 
European Patent Office (EPO) 

total number and 
number per million 
inhabitants 

every year PATSTAT EPO 

09_50 mpi -> 
11 

Share of busses and trains in 
total passenger transport 

% of total inland 
passenger-kilometres 
i. all collective transport 
modes 
ii. trains 
iii. motor coaches, 
buses and trolley 
busses 

every year ESS Eurostat 
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09_60  Share of rail and inland 
waterways activity in total 
freight transport 

% of total inland tonne- 
kilometres 
i. all railways and inland 
waterways 
ii. railways 
iii. inland waterways 

every year ESS Eurostat 

Goal 10. Reduce inequality within and among countries 

10_10  Purchasing power adjusted 
GDP per capita 

PPS (current prices), 
index EU28 = 100 and 
coefficient of variation 

every year ESS Eurostat 

 
 

Code 

 
 

MPI 

 
 

Indicator name 

 
 

Unit(s) 

Frequency 
of data 

collection 

 

Data 
source 

 

Data 
provider 

10_20  Adjusted gross disposable 
income of households per 
capita 

PPS (current prices), 
index EU28 = 100 and 
coefficient of variation 

every year ESS Eurostat 

10_30  Relative median at-risk-of- 
poverty gap 

% distance to poverty 
threshold 

every year ESS (SILC) Eurostat 

10_41  Income distribution Quintile share ratio every year ESS (SILC) Eurostat 

10_50  Income share of the bottom 40 
% of the population 

% of income every year ESS (SILC) Eurostat 

10_60  Asylum applications number per million 
inhabitants 
i. first time application 
ii. positive first instance 
decision 

every year ESS Eurostat 

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

11_10 mpi -> 
1 

Overcrowding rate % of population 
i. total 
ii. below 60% of median 
equivalised income 
iii. above 60% of 
median equivalised 
income 

every year ESS (SILC) Eurostat 

11_20 mpi -> 
3 

Population living in households 
considering that they suffer 
from noise 

% of population 
i. total 
ii. below 60% of median 
equivalised income 
iii. above 60% of 
median equivalised 
income 

every year ESS (SILC) Eurostat 

11_31 
(new) 

mpi -> 
15 

Settlement area per capita square meters per 
inhabitants 

every 3 years ESS (LUCAS) Eurostat 

11_40 mpi -> 
3 

People killed in road accidents persons and number 
per 100 000 persons 

every year CARE database DG MOVE 

11_50 mpi -> 
3 

Exposure to air pollution by 
particulate matter 

µg/m3 
i. particulates <2.5µm 
ii. particulates <10µm 

every year AirBase - The 
European air 
quality database 

EEA 

11_60  Recycling rate of municipal 
waste 

% of total waste 
generated 

every year ESS Eurostat 

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 
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12_10  Consumption of hazardous and 
non-hazardous chemicals 

million tonnes 
i. hazardous and non- 
hazardous - total 
ii. hazardous to health 
iii. hazardous to 
environment 

every year ESS 
(PRODCOM; 
COMEXT) 

Eurostat 

12_20 mpi -> 
8 

Resource productivity and 
domestic material consumption 
(DMC) 

EUR (chain linked 
volumes, 2010) per kg 
DMC; index 2000 = 
100; PPS per kg DMC 
and thousand tonnes 
DMC 

every year ESS Eurostat 

12_30 mpi -> 
9; 13 

Average CO2 emissions per 
km from new passenger cars 

g CO2 per km every year Reporting under 
Regulation (EC) 
No 443/2009 

EEA 

12_41  Circular material use rate % of total material use every year ESS Eurostat 

 
 

Code 

 
 

MPI 

 
 

Indicator name 

 
 

Unit(s) 

Frequency 
of data 

collection 

 
Data 
source 

 
Data 
provider 

12_50  Generation of waste excluding 
major mineral wastes 

kg per capita 
i. hazardous and non- 
hazardous - total 
ii. hazardous 
iii. non-hazardous 

every 2 years ESS Eurostat 

12_60  Recycling rate of waste 
excluding major mineral wastes 

% of total waste 
recycled 

every 2 years ESS Eurostat 

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts 

13_10  Greenhouse gas emissions index 1990 = 100 and 
tonnes of CO2 
equivalent per capita 

every year UNFCCC 
reporting 

EEA 

13_20 mpi -> 
7 

Greenhouse gas emissions 
intensity of energy consumption 

index 2000 = 100 every year UNFCCC 
reporting and EU 
Greenhouse Gas 
Monitoring 
Mechanism 

EEA; Eurostat 

13_30  Mean near surface temperature 
deviation 

Degree Celsius 
i. HadCRUT4 
ii. GISSTEMP 
iii. NOAA Global Temp 

every year Met Office HC; 
NASA-GISS; 
NOAA-NCEI 

EEA 

13_40  Climate-related economic 
losses 

million EUR (current 
values) 
i. all events 
ii. meteorological events 
iii. hydrological events 
iv. climatological events 
v. cumulative losses in 
EUR per capita (current 
values) 

every year Munich Re EEA 

13_50  Contribution to the international 
100bn USD commitment on 
climate related expending 

million EUR (current 
prices) 

every year Monitoring 
Mecanism 
Regulation 
(MMR) 525/2013 

DG CLIMA; 
EIOnet 

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 
development 

14_10  Surface of marine sites 
designated under NATURA 
2000 

km2 every year ETC/BD DG ENV 
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14_21  Estimated trends in fish stock 
biomass 

i. Number of fish stocks 
assessed 
ii. index 2003 = 100 

every year  JRC (STECF) 

14_30  Assessed fish stocks 
exceeding fishing mortality at 
maximum sustainable yield 
(Fmsy) 

i. Number of assessed 
fish stocks 
ii. Number of overfished 
fish stocks 
iii. % of overfished fish 
stocks 
iv. Model based mean 
value of all 
assessments 

every year  JRC (STECF) 

14_40 mpi -> 
6 

Bathing sites with excellent 
water quality 

Number and % of 
bathing sites 
i. seawater 
ii. freshwater 

every year EEA EEA 

 
 

Code 

 
 

MPI 

 
 

Indicator name 

 
 

Unit(s) 

Frequency 
of data 

collection 

 

Data 
source 

 

Data 
provider 

14_50 mpi -> 
13 

Mean ocean acidity pH value 
i. measured 
ii. calculated 

every year Station ALOHA 
Surface Ocean 
Carbon Dioxide 

 

Copernicus 
Marine Service 
from 2018 

EEA / The 
Laboratory for 
Microbial 
Oceanography 
(Hawaii); CMIP; 
Copernicus 

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss 

15_10  Share of forest area % of total land area 
i. all forest area FAO 
ii. forest FAO 
iii. other wooded land 
FAO 

every 3 years ESS (LUCAS) Eurostat 

15_20  Surface of terrestrial sites 
designated under NATURA 
2000 

km2 every year ETC/BD EEA / DG ENV 

15_41 
(new) 

 Imperviousness change rate ha, % every 3 years Copernicus HRL EEA 

15_50 mpi -> 
2 

Estimated soil erosion by water km2 and % of the non- 
artificial erosive area 

a-periodic Soil erosion 
database 

JRC 

15_60 mpi -> 
2 

Common bird index index 2000 = 100 and 
index 1990=100 
i. all common species 
ii. common farmland 
species 
iii. common forest 
species 

every year PECBMS European Bird 
Census Council 

15_61  Grassland butterfly index index 2000 = 100 and 
index 1990 = 100 

every year BMS (Butterfly 
Monitoring 
Scheme) 

EEA (Butterfly 
Conservation 
Europe) 

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice 
for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels 

16_10  Death rate due to homicide number per 100 000 
persons 
i. total 
ii. males 
iii. females 

every year ESS Eurostat 
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16_20 mpi -> 
11 

Population reporting 
occurrence of crime, violence 
or vandalism in their area 

% of population 
i. total 
ii. below 60% of median 
equivalised income 
iii. above 60% of 
median equivalised 
income 

every year ESS (SILC) Eurostat 

16_30  General government total 
expenditure on law courts 

million EUR and EUR 
per capita (current 
prices) 

every year ESS Eurostat 

16_40  Perceived independence of the 
justice system 

% of population 
i. very good or fairly 
good 
ii. very good 
iii. fairly good 
iv. very bad or fairly bad 
v. very bad 
vi. fairly bad 
vii. unknown 

every year Eurobarometer DG COMM 

 
 

Code 

 
 

MPI 

 
 

Indicator name 

 
 

Unit(s) 

Frequency 
of data 

collection 

 

Data 
source 

 

Data 
provider 

16_50  Corruption Perceptions Index Score scale of 0 (highly 
corrupt) to 100 (very 
clean) 

every year  Transparency 
International 

16_60  Population with confidence in 
EU institutions 

% of population 
i. European Parliament 
ii. European 
Commission 
iii. European Central 
Bank 

every year Eurobarometer DG COMM 

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable 
Development 

17_10  Official development assistance 
as share of gross national 
income 

% of GNI (at current 
prices) 

every year OECD database OECD (DAC) 

17_20 mpi -> 
10 

EU financing to developing 
countries 

million EUR (current 
prices) 
i. total 
ii. official development 
assistance 
iii. grants by NGOs 
iii. private flows 
iv. other official flows 
v. officially supported 
export credits 

every year OECD database OECD (DAC) 

17_30 mpi -> 
10 

EU imports from developing 
countries 

million EUR (current 
prices) 
i. DAC countries 
ii. least developed 
countries 
iii. lower middle income 
countries 
iv. other low income 
countries 
v. upper middle income 
countries excl. China 
vi. China (excl. Hong 
Kong) 

every year ESS Eurostat 
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17_40  General government gross debt % of GDP and million 
EUR (current prices) 

every year ESS Eurostat 

17_50  Shares of environmental and 
labour taxes in total tax 
revenues 

% (current prices) 
i. environmental taxes 
ii. labour taxes 

every year ESS Eurostat 
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PRIEDAS B 

 

Table 1: Suggested SDG Indicators arranged by OWG Goals 

 
This table identifies potential lead agencies for each indicator and highlights cross-references to 

other goals. For ease of presentation, it lists the indicators by goals proposed by the OWG. Table 

2 on page 39 provides a complementary summary of indicators by OWG targets. It 

demonstrates that the suggested indicators contribute directly to the measurement of 

several targets. 

 

Indicator 

number 

 

Potential and Indicative Indicator 
Potential lead 

agency 

or 

agencie

s 

Other goals 

indicator 

applies to 

 

Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 

1 Proportion of population below $1.25 (PPP) per day (MDG Indicator) World Bank 8 

 

2 
Proportion of population living below national poverty line, by urban/rural 
(modified MDG Indicator) 

World Bank, 
UN DESA 

 

11 

 
3 

 
Multidimensional Poverty Index 

UNDP, World 

Bank, UNSD, 

UNICEF 

 
2, 3, 4, 8, 11 

4 
Percentage of eligible population covered by national social protection 

programs 
ILO 8, 10, 11 

 

5 

Percentage of women, men, indigenous peoples, and local communities with 

secure rights to land, property, and natural resources, measured by (i) 

percentage with documented or recognized evidence of tenure, and (ii) 
percentage who perceive their rights are recognized and protected. 

 
FAO, UNDP, 
UN- 

Habitat 

 

2, 5, 10, 11 

6 
Losses from natural disasters, by climate and non-climate-related events (in 

US$ and lives lost) 

UNISDR, FAO, 

WHO, CRED 
2, 6, 11, 13 

7 Total fertility rate 
UN Population 

Division, 

UNFPA 

 

 Complementary National Indicators: 

1.1. Poverty gap ratio (MDG Indicator) 

1.2. Percentage of population using banking services (including mobile banking) 

1.3. [Indicator on equal access to inheritance] – to be developed 
1.4. [Disaster Risk Reduction Indicator] – to be developed 

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track food security and nutrition across all goals 

8 
Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption 
(MDG Indicator) 

FAO, WHO 3 

 

9 
 

Percentage of women of reproductive age (15-49) with anemia 
 

FAO, WHO 
 

3 

10 Prevalence of stunting and wasting in children under 5 years of age WHO, 
UNICEF 

1, 3 

11 Percentage of infants under 6 months who are exclusively breast fed WHO, 
UNICEF 

3 

12 
Percentage of women, 15-49 years of age, who consume at least 5 out of 10 

defined food groups 
FAO, WHO 3, 5 
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13 Crop yield gap (actual yield as % of potential or water-limited potential yield) FAO  

14 
Number of agricultural extension workers per 1000 farmers [or share of 

farmers covered by agricultural extension programs and services] 
FAO 

 

 

15 

 

Nitrogen use efficiency in food systems 

FAO, 

International 

Fertilizer 

Industry 

Association 

(IFA) 

 

16 
[Crop water productivity (tons of harvested product per unit irrigation water)] 
– to be developed 

FAO 6 

 Complementary National Indicators: 

2.1. Percentage of population with shortfalls of: iron, zinc, iodine, vitamin A, folate, vitamin B12, [and vitamin D] 

2.2. Proportion of infants 6–23 months of age who receive a minimum acceptable diet 
2.3. Percentage children born with low birth weight 
2.4. Cereal yield growth rate (% p.a.) 

2.5. Livestock yield gap (actual yield as % of attainable yield) 

2.6. [Phosphorus use efficiency in food systems] – to be developed 

2.7. Share of calories from non-staple crops 
2.8. Percentage of total daily energy intake from protein in adults 

2.9. [Access to drying, storage and processing facilities] – to be developed 

2.10. [Indicator on genetic diversity in agriculture] – to be developed 

2.11. [Indicator on irrigation access gap] – to be developed 

2.12. [Farmers with nationally appropriate crop insurance (%)] – to be developed 

2.13. Public and private R&D expenditure on agriculture and rural development (% of GNI) 
2.14. [Indicator on food price volatility] – to be developed 

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track health across all goals 

 

17 

 

Maternal mortality ratio (MDG Indicator) and rate 

WHO, UN 

Population 

Division, 

UNICEF, 

World Bank 

 

5 

 
18 

 
Neonatal, infant, and under-5 mortality rates (modified MDG Indicator) 

WHO, 
UNICEF, 

UN Population 

Division 

 

 

19 
Percent of children receiving full immunization (as recommended by national 

vaccination schedules) 

UNICEF, 

GAVI, WHO 

 

20 HIV incidence, treatment rate, and mortality (modified MDG Indicator) WHO, 
UNAIDS 

 

21 
Incidence, prevalence, and death rates associated with all forms of TB (MDG 

Indicator) 
WHO 

 

22 Incidence and death rates associated with malaria (MDG Indicator) WHO  

23 
Probability of dying between exact ages 30 and 70 from any of cardiovascular 
disease, cancer, diabetes, chronic respiratory disease, [or suicide] 

WHO 11 

24 Percent of population overweight and obese, including children under 5 WHO 12 

25 Road traffic deaths per 100,000 population 
WHO, UN- 
Habitat 

9, 11 

26 
[Consultations with a licensed provider in a health facility or the community per 

person, per year] – to be developed 
WHO 

 

27 
[Percentage of population without effective financial protection for health care] 

– to be developed 
WHO 11 
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28 
Proportion of persons with a severe mental disorder (psychosis, bipolar 

affective disorder, or moderate-severe depression) who are using services 
WHO 

 

29 Contraceptive prevalence rate (MDG Indicator) UN Population 5 

 

 

 Division and 

UNFPA 

 

30 Current use of any tobacco product (age-standardized rate) WHO 12 

 Complementary National Indicators: 
3.1. Percentage of births attended by skilled health personnel (MDG Indicator) 
3.2. Antenatal care coverage (at least one visit and at least four visits) (MDG Indicator) 
3.3. Post-natal care coverage (one visit) (MDG Indicator) 
3.4. Coverage of iron-folic acid supplements for pregnant women (%) 
3.5. Incidence rate of diarrheal disease in children under 5 years 
3.6. Percentage of 1 year-old children immunized against measles (MDG Indicator) 
3.7. Percent HIV+ pregnant women receiving PMTCT 
3.8. Condom use at last high-risk sex (MDG Indicator) 
3.9. Percentage of tuberculosis cases detected and cured under directly observed treatment short course 
(MDG Indicator) 
3.10. Percentage of children under 5 with fever who are treated with appropriate anti-malarial drugs (MDG 
Indicator) 
3.11. Percentage of people in malaria-endemic areas sleeping under insecticide-treated bed nets (modified MDG 
Indicator) 
3.12. Percentage of confirmed malaria cases that receive first-line antimalarial therapy according to national 
policy 
3.13. Percentage of suspected malaria cases that receive a parasitological test 
3.14. Percentage of pregnant women receiving malaria IPT (in endemic areas) 
3.15. Neglected Tropical Disease (NTD) cure rate 
3.16. Incidence and death rates associated with hepatitis 
3.17. Percentage of women with cervical cancer screening 
3.18. Percentage of adults with hypertension diagnosed & receiving treatment 
3.19. Harmful use of alcohol 
3.20. Healthy life expectancy at birth 
3.21. Waiting time for elective surgery 
3.22. Prevalence of insufficient physical activity 
3.23. Fraction of calories from saturated fat and added sugar 
3.24. Age-standardized mean population intake of salt (sodium chloride) per day in grams in persons aged 18+ 
years 
3.25. Prevalence of persons (aged 18+ years) consuming less than five total servings (400 grams) of fruit and 
vegetables per day 
3.26. Percentage change in per capita [red] meat consumption relative to a 2015 baseline 
3.27. Age-standardized (to world population age distribution) prevalence of diabetes (preferably based on 
HbA1c), hypertension, cardiovascular disease, and chronic respiratory disease 
3.28. [Mortality from indoor air pollution] – to be developed 
3.29. Percentage of health facilities meeting service specific readiness requirements 
3.30. Percentage of population with access to affordable essential drugs and commodities on a sustainable basis 
3.31. Percentage of new health care facilities built in compliance with building codes and standards 
3.32. Public and private R&D expenditure on health (% GNP) 
3.33. Ratio of health professionals to population (MDs, nurse midwives, nurses, community health workers, 
EmOC caregivers) 
3.34. Percentage of women and men aged 15–49 who report discriminatory attitudes towards people living with 
HIV 
3.35. Stillbirth rate 

Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all 

 
31 

Percentage of children (36-59 months) receiving at least one year of a quality pre-

primary education program 

UNESCO, 

UNICEF, World 

Bank 

 

32 Early Child Development Index (ECDI) UNICEF,  

  UNESCO  
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33 Primary completion rates for girls and boys UNESCO 5 

 
34 

[Percentage of girls and boys who master a broad range of foundational skills, 

including in literacy and mathematics by the end of the primary school cycle 

(based on credibly established national benchmarks)] – to be developed 

 
UNESCO 

 
5 

35 Secondary completion rates for girls and boys UNESCO 5, 8 

 

36 

[Percentage of girls and boys who achieve proficiency across a broad range of 

learning outcomes, including in literacy and in mathematics by end of lower 

secondary schooling cycle (based on credibly established national 
benchmarks)] – to be developed 

 

UNESCO 

 

5 

37 Tertiary enrollment rates for women and men UNESCO 5, 8 

 Complementary National Indicators: 

4.1. [Percentage of girls and boys who acquire skills and values needed for global citizenship and sustainable 

development (national benchmarks to be developed) by the end of lower secondary] – to be developed 

4.2. Percentage of children under 5 experiencing responsive, stimulating parenting in safe environments 

4.3. Number of children out of school 

4.4. [Percentage of adolescents (15-19 years) with access to school-to-work programs] – to be developed 

4.5. Literacy rate of 15-24 year-olds, women and men (MDG Indicator) 
4.6. [Percentage of young adults (18-24 years) with access to a learning program]-to be developed 

4.7. [Indicator on share of education facilities that provide an effective learning environment] – to be 

developed 

4.8. Pupil to computer ratio in primary and secondary education 

4.9. [Indicator on scholarships for students from developing countries] – to be developed 

4.10. [Indicator on supply of qualified teachers] – to be developed 

4.11. Presence of legal frameworks that guarantee the right to education for all children for early childhood 
and basic education, and that guarantee a minimum age of entry to employment not below the years of basic 

education. 

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track gender equality across all goals 

38 
Prevalence of girls and women 15-49 who have experienced physical or sexual 

violence [by an intimate partner] in the last 12 months 
WHO, UNSD 3 

 

39 
Percentage of referred cases of sexual and gender-based violence against 
women and children that are investigated and sentenced 

 

UN Women 
 

16 

40 Percentage of women aged 20-24 who were married or in a union by age 18 UNICEF 3 

41 Percentage of girls and women aged 15-49 years who have undergone FGM/C UNICEF 3 

42 
Average number of hours spent on paid and unpaid work combined (total work 
burden), by sex 

ILO with IAEG- 
GS (UNSD) 

 

 
43 

Percentage of seats held by women and minorities in national parliament and/or 

sub-national elected office according to their respective share of the 
population (modified MDG Indicator) 

Inter- 

Parliamentary 
Union (IPU) 

 
10, 16 

 

44 
 

Met demand for family planning (modified MDG Indicator) 
UN Population 

Division, UNFPA 

 

3 

 
Complementary National Indicators: 

5.1. Gender gap in wages, by sector of economic activity 

5.2. Share of women on corporate boards of national / multi-national corporations (MNCs) 

5.3. Percentage of women without incomes of their own 

5.4. Adolescent birth rate (MDG Indicator) 

5.5. Percentage of young people receiving comprehensive sexuality education 

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track water and sanitation across all goals 

 

45 

 
Percentage of population using safely managed water services, by urban/rural 

(modified MDG Indicator) 

WHO/UNICEF 

Joint Monitoring 

Programme 

(JMP) 

 

1, 2, 3, 9, 
11 
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46 
Percentage of population using safely managed sanitation services, by 

urban/rural (modified MDG Indicator) 

WHO/UNICEF 

JMP 
1, 2, 3, 9, 
11 

47 
Percentage of wastewater flows treated to national standards [and reused] – 
to be developed 

WHO/UNICEF 
JMP 

3, 9, 11, 
12, 
14 

48 [Indicator on water resource management] – to be developed UN Water 12, 14, 
15 

49 Proportion of total water resources used (MDG Indicator) FAO, UNEP 2, 9, 11, 
12 

 Complementary National Indicators: 

6.1. Percentage of population practicing open defecation 

6.2. Percentage of population with basic hand washing facilities with soap and water at home 

6.3. Proportion of the population connected to collective sewers or with on-site storage of all domestic 

wastewaters 

6.4. Percentage of pupils enrolled in primary schools and secondary schools providing basic drinking water, 

adequate sanitation, and adequate hygiene services 

6.5. Percentage of beneficiaries using hospitals, health centers and clinics providing basic drinking water, 

adequate sanitation, and adequate hygiene 

6.6. Proportion of the flows of treated municipal wastewater that are directly and safely reused 

6.7. [Reporting of international river shed authorities on transboundary river-shed management] – to be 

developed 

6.8. [Indicator on international cooperation and capacity building in water and sanitation-related activities] – to 
be developed 

6.9. [Indicator on participation of local communities for improving water and sanitation management] – to be 
developed 

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track sustainable energy for all across all goals 

 
50 

 
Share of the population using modern cooking solutions, by urban/rural 

Sustainable 
Energy for All, 

IEA, WHO 

1, 3, 5, 9, 
11, 

12 

 
51 

 
Share of the population using reliable electricity, by urban/rural 

Sustainable 

Energy for All, 

IEA, World 

Bank 

1, 3, 5, 9, 
11, 

12 

52 
Implicit incentives for low-carbon energy in the electricity sector (measured as 

US$/MWh or US$ per ton avoided CO2) 
IEA, UNFCCC 11, 13 

 
53 

 
Rate of primary energy intensity improvement 

Sustainable 

Energy for All, 

IEA 

 
11, 13 

 Complementary National Indicators: 

7.1. Primary energy by type 

7.2. Fossil fuel subsidies ($ or %GNI) 
7.3. Share of energy from renewables 

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and 

decent work for all 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track growth and employment across all goals 

54 GNI per capita (PPP, current US$ Atlas method) 
IMF, World Bank, 

UNSD 

11 

55 
Country implements and reports on System of Environmental-Economic 

Accounting (SEEA) accounts 
UNSD 12, 17 

56 Youth employment rate, by formal and informal sector ILO 11 

57 
Ratification and implementation  of  fundamental ILO labor standards and 

ILO 
5, 9, 10, 
11, 
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compliance in law and practice 17 

 
Complementary National Indicators: 

8.1. Growth rate of GDP per person employed (MDG Indicator) 

8.2. Working poverty rate measured at $2 PPP per capita per day 

8.3. [Indicator of decent work] – to be developed 

8.4. Household income, including in-kind services (PPP, current US$) 

8.5. Employment to population ratio (EPR) by gender and age group (15–64) 

8.6. Share of informal employment in total employment 

8.7. Percentage of own-account and contributing family workers in total employment 

8.8. Percentage of young people not in education, employment or training (NEET) 

8.9. [Indicator on implementation of 10-year framework of programs on sustainable 
consumption and production] – to be developed 

Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster 
innovation 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track industrialization across all goals 

58 Access to all-weather road (% access within [x] km distance to road) World Bank 2, 7, 11 

59 Mobile broadband subscriptions per 100 inhabitants, by urban/rural ITU 2, 11, 17 

60 Index on ICT maturity ITU 17 

61 Manufacturing value added (MVA) as percent of GDP 
World Bank, 

OECD, 
UNIDO 

8, 11 

62 
Total energy and industry-related GHG emissions by gas and sector, 

expressed as production and demand-based emissions (tCO2e) 

UNFCCC, 

OECD, 
UNIDO 

7, 11, 
13 

63 Personnel in R&D (per million inhabitants) 
OECD, 

UNESCO 
8, 17 

 Complementary National Indicators: 

9.1. Percentage of households with Internet, by type of service by urban/rural areas 
9.2. Employment in industry (% of total employment) 

Goal 10. Reduce inequality within and among countries 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track inequalities across all goals 

64 
[Indicator on inequality at top end of income distribution: GNI share of richest 
10% or Palma ratio] 

UNSD, World 
Bank, OECD 

1, 8 

65 
Percentage of households with incomes below 50% of median income ("relative 

poverty") 

World Bank, 

OECD, UNSD 
1, 8 

 Complementary National Indicators: 

10.1. Gini Coefficient 

10.2. Income/wage persistence (intergenerational socioeconomic mobility) 

10.3. Human Mobility Governance Index 

10.4. Net ODA to LDCs as percentage of high-income countries' GNI (modified from MDG Indicator) 

10.5. Indicator on share of LDCs / LIC representatives on boards of IMF / WB (and other institutions of 
governance) 

10.6. [Remittance transfer costs] – to be developed 

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track sustainable cities and human settlements across all goals 

 

66 

 
Percentage of urban population living in slums or informal settlements (MDG 

Indicator) 

UN-Habitat, 

Global City 

Indicators 
Facility 

 

1, 6 
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67 
Percentage of people within 0.5km of public transit running at least every 20 

minutes. 
UN-Habitat 9 

68 
[Ratio of land consumption rate to population growth rate, at comparable scale] 
– to be developed 

UN-Habitat, 

World Bank 
3, 12 

6 cross- 

reference Losses from natural disasters, by climate and non-climate-related events (in US$ 
and lives lost) 

UNISDR, FAO, 
WHO, CRED 

 
1, 2, 6, 13 

69 Mean urban air pollution of particulate matter (PM10 and PM2.5) 
UN-Habitat, 

UNEP, WHO 
9, 11, 12 

70 Area of public and green space as a proportion of total city space UN-Habitat 13, 17 

71 Percentage of urban solid waste regularly collected and well managed 
UN-Habitat, 
WHO 

 

95 cross- 

reference Domestic revenues allocated to sustainable development as percent of GNI - by 

sector 

  

 Complementary National Indicators: 

11.1. Number of street intersections per square kilometer 

11.2. Existence and implementation of a national urban and human settlements policy framework 

11.3. Percentage of cities with more than 100,000 inhabitants that are implementing risk reduction and 

resilience strategies informed by accepted international frameworks (such as forthcoming Hyogo-2 

Framework) 

11.4. Presence of urban building codes stipulating either the use of local materials and/or new energy efficient 

technologies or with incentives for the same 

11.5. City biodiversity index (Singapore index) 

11.6. Percentage of consumption of food and raw materials within urban areas that are produced 

and delivered in/from rural areas within the country 

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track SCP across all goals 

72 Disclosure of Natural Resource Rights Holdings 
EITI, UNCTAD, UN 

Global Compact 
15, 16, 17 

 
73 

Global Food Loss Index [or other indicator to be developed to track the share of 
food lost or wasted in the value chain after harvest] 

 
FAO 

 
2, 11 

74 Consumption of ozone-depleting substances (MDG Indicator) 
UNEP Ozone 
Secretariat 

9 

75 Aerosol optical depth (AOD) UNEP 9, 11, 13 

 
76 

[Share of companies valued at more than [$1 billion] that publish integrated 

monitoring] – to be developed 

Global Compact, 
WBCSD, GRI, 

IIRC 

 
8, 17 

 
Complementary National Indicators: 

12.1. [Strategic environmental and social impact assessments required] – to be developed 

12.2. [Legislative branch oversight role regarding resource-based contracts and licenses]-to be developed 

12.3. [Indicator on chemical pollution] – to be developed 

12.4. CO2 intensity of the building sector and of new buildings (KgCO2/m2/year) 

12.5. [Indicator on policies for sustainable tourism] – to be developed 

12.6. [Indicator on sustainable public procurement processes] – to be developed 

Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track climate change across all goals 

 
77 

Availability and implementation of a transparent and detailed deep 

decarbonization strategy, consistent with the 2°C - or below - global carbon 

budget, and with GHG emission targets for 2020, 2030 and 2050. 

 
UNFCCC 

 
9, 11, 12, 
17 

78 
CO2 intensity of new power generation capacity installed (gCO2 per kWh), and of 
new cars (gCO2/pkm) and trucks (gCO2/tkm) 

UNFCCC, IEA 7, 8, 9, 11 
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79 
Net GHG emissions in the Agriculture, Forest and other Land Use (AFOLU) sector 

(tCO2e) 
UNFCCC 2, 15 

80 
Official climate financing from developed countries that is incremental to ODA 
(in US$) 

OECD DAC, 
UNFCCC, IEA 

17 

 Complementary National Indicators: 

13.1. [Climate Change Action Index] – to be developed 

13.2. GHG emissions intensity of areas under forest management (GtCO2e / ha) 

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development  
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track sustainable oceans across all goals, and Annex 4 (page 99) for an 

illustration of Thematic Monitoring for this goal area 

81 Share of coastal and marine areas that are protected 
UNEP-WCMC, 

IUCN 

 

82 Percentage of fish tonnage landed within Maximum Sustainable Yield (MSY) FAO 2, 12 

 Complementary National Indicators: 

14.1. Eutrophication of major estuaries 

14.2. Ocean acidity (measured as surface pH) 

14.3. [Indicator on the implementation of spatial planning strategies for coastal and marine areas]– to be 

developed 

14.4. Area of coral reef ecosystems and percentage live cover 

14.5. Proportion of fish stocks within safe biological limits (MDG Indicator) 

14.6. Percentage of fisheries with a sustainable certification 

14.7. Does flag state require International Maritime Organization (IMO) numbers and transponders for all fishing 

vessels more than 24 meters or 100 tons? 

14.8. Has Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) established satellite- monitoring 
program? 

14.9. [Use of destructive fishing techniques] – to be developed 

14.10. [Indicator on access to marine resources for small-scale artisanal fishers] – to be developed 

14.11. [Indicator on transferring marine technology] – to be developed 

14.12. Area of mangrove deforestation (hectares and as % of total mangrove area) 

Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, 

combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track sustainable land use and ecosystems across all 
goals 

83 
Annual change in forest area and land under cultivation (modified MDG 
Indicator) 

FAO, UNEP 2, 12, 13 

84 Area of forest under sustainable forest management as a percent of forest area FAO, UNEP 12 

85 Annual change in degraded or desertified arable land (% or ha) FAO, UNEP 2 

86 Red List Index IUCN  

87 Protected areas overlay with biodiversity UNEP-WCMC  

 Complementary National Indicators: 

15.1. Improved tenure security and governance of forests 

15.2. [Indicator on the conservation of mountain ecosystems] – to be developed 

15.3. Vitality Index of Traditional Environmental Knowledge 

 15.4. [Indicator on access to genetic resources] – to be developed 

15.5. Abundance of invasive alien species 

15.6. [Indicator on financial resources for biodiversity and ecosystems] – to be developed 

15.7. [Indicator on financial resources for sustainable forest management] – to be developed 

15.8. [Indicator on global support to combat poaching and trafficking of protected species] – to be developed 
15.9. Living Planet Index 

Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all 

and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track peace and security, and governance across all goals 

88 Violent injuries and deaths per 100,000 population UNODC, WHO, 
UNOCHA 

3, 5, 11 

89 Number of refugees UNHCR, OCHA, IOM 3 
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90 
Proportion of legal persons and arrangements for which beneficial 

ownership information is publicly available 
OECD 17 

 
91 

Revenues, expenditures, and financing of all central government 

entities are presented on a gross basis in public budget documentation 
and authorized by the legislature 

UN Global Compact, EITI, 

and/or UNCTAD 

 
17 

92 
Percentage of children under age 5 whose birth is registered with a civil 
authority 

UNICEF 3, 5, 10 

93 
Existence and implementation of a national law and/or constitutional 

guarantee on the right to information 
UNESCO 10 

94 Perception of public sector corruption 
Transparency 
International 

 

 Complementary National Indicators: 

16.1. Percentage of women and men who report feeling safe walking alone at night in the city or area where 

they live 

16.2. Compliance with recommendations from the Universal Periodic Review and UN Treaties 

16.3. Frequency of payment of salaries within security forces 
16.4. Percentage of people and businesses that paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by a 

public official, during the last 12 months 

16.5. Percentage of total detainees who have been held in detention for more than 12 months while awaiting 

sentencing or a final disposition of their case 

16.6. [Indicator on illicit financial flows] – to be developed 

16.7. [Indicator on international cooperation in preventing violence and combating terrorism and crime] – to be 

developed 

16.8. Representation of women among mediators, negotiators and technical experts in formal peace 

negotiations 

16.9. Number of journalists and associated media personnel that are physically attacked, unlawfully detained or 
killed as a result of pursuing their legitimate activities 

Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable 

development 
See Annex 1 (page 67) for a synthesis of how indicators track global partnership, including financing, across all 
goals 

 

95 
Domestic revenues allocated to sustainable development as percent of 

GNI, by sector 

 

IMF 
 

10 

 

96 
Official development assistance and net private grants as percent of GNI 

 

OECD 
 

10 

 

97 
Private net flows for sustainable development at market rates as share of 

high-income country GNI, by sector 

 

OECD DAC 
 

10 

 
 

 
98 

Annual report by Bank for International Settlements (BIS), International 

Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting 

Standards (IFRS), International Monetary Fund (IMF), World Intellectual 

Property Organization (WIPO), and World Trade Organization (WTO) 

[other organizations to be added] on the relationship between 

international rules and the SDGs and the implementation of relevant 
SDG targets 

 
 

BIS, IASB, IFRS, 

IMF, WIPO, WTO 

 
 

 
2, 10 

99 Share of SDG Indicators that are reported annually UNSD, OECD World Bank 10, 11 

100 Evaluative Wellbeing and Positive Mood Affect SDSN, OECD 3 
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 Complementary National Indicators: 

17.1. Total Official Support for Development 

17.2. Country Programmable Aid 

17.3. [Indicator on debt sustainability] – to be developed 

17.4. Gross domestic expenditure on R&D as share of GDP 

17.5. [Indicator on technology sharing and diffusion] – to be developed 

17.6. [Indicator on the creation of / subscription to the Technology Bank and STI (Science, Technology and 

Innovation) Capacity Building Mechanism for LDCs by 2017] – to be developed 
17.7. Average tariffs imposed by developed countries on agricultural products and textiles and clothing from 

developing countries (MDG Indicator) 

17.8. Value of LDC exports as a percentage of global exports 

17.9. [Indicator on investment promotion regimes for LDCs] – to be developed 

17.10. Percent of official development assistance (ODA), net private grants, and official climate finance channeled 

through priority pooled multilateral financing mechanisms 
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